
Kj?

1
/Y.'i

^•^;

V' 1: •
'*

;.-' •-•<:



Al\:











VERZAMELING
Van

uitgekÓrene

ZIN-SPREUKEN,
En

ZINNEBEELDIGE
PRINT-VERCIERINGER



Op de negen Zin-fpreuken van de Tytel-print.

I . Een opkomende ZON.
Catera Ccdant. D;U al 't overige bczwyke.

Gelyk het ligt der Zon' verdoofdt alle and're Ligten,

Moet voor Zyn' dappcrheidt, al 't and're danp're zwigtcn.

2. Een ZO N^ op hare Middag-hoogte.
Scmrer 6? ubique fmilis. Altydt en overal de zelve»

Grootmoediyheidt wcrdt nooit vcr'oaail door ongeval j

z' is, als de Zon', aliydt de zelfde, en overal.

3 . Een ARENDT , zyn Jong voorvliegende naar de Zon,
Inpcrii fpes alta tui. De verhevene hoop van Uw Keizerryk.

Vcrhcevne Zielen ftaan altydt na gróte zaken,

Om, die van haar bcfticr afhangen, groot te maken.

4. '/ Portret van PETER ALEXIS, of de Gróte.

Dccus i3 tutamen ah Ulo. De Eer en befcherminge van Hem.
Geboorte en waakzaamheidt geeft aan de Deugdt veel klemj
d'Ecr en bcfcher'ming, fieldt zyn Volk gerull in Hem.

5, Een gefpOUen ARENDT.^ Gewapent en op twé Hoofden

Gekroondt , houdende R'yksftaf en Appel.

Bux in hojlcs pariler ac dypens. De Vcldt-heer tégen de Vyanden
onverwrikbaar als éne Rots.

Onwrikbaar, groot van Ziel en fterk in ongeval,

Staat zulk een Veld-heer voor den kloekilen Vyandt pal.

6. Eenfede ROTS., heftormt door Zé en JVinden.
In moto tarnen. Egter onbeweeglyk.

Koel wtdcrflaat een Rots geweldt van zé en windt j

No" valler ftaat een Heldt, die Godt heeft tot zyn V^rindt.

7. E.en E E EU., op zyne Prooy.
^lis eripiat ? Wie zal 't hem ontrukken ?

Wie zal Hem, 't geen' hy voor zyn' kragten heeft doen bukken,
Ontweldigcn met lift, of door Geweldt ontrukken.''

8. Een MAN, met een Berg op den nek.

Ncc impar firihHS onus. Geer, zwaarte overmag Zyn' kragt.

't Geen niet onmooglyk zy, fchoon laftig, vol gevaar.

Is voor de fchoud'rcn van Zyn' Wysheidt, nooit te zwaar.

p. Een Ge-wapenden ARM en SCHOUDER., uit deLttgt,

houdende te gelyk , een Olyftak en Zivaardt.
^b utrumqiic paratiis. Gereet tot beide.

In vrede ofte orclog, om byftant nooit verlegen j

En ook tot beide zeer gereet en gants genegen.
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VERZAMELING
Van

UITGEK ORENE
ZIN-SPREUKER

En

ZINNEBE ELDIGE
PRINT-VERCIERINGEN,
Eertyds , op bevel van den aller doorlugtigflen Keizer der

Rullen, PETER ALEXIS, of de Grote,
getékent en gefnéden

;

En nu o_f> nieus verrykt

Met agthondert en veertig Byfchriften in Verzen

,

Door

HERMANUS van den BURG.

Te H A A R L E M,
By JOHANNES MARSHOORN, Boekverkooper, 1743.





AAN ZYNE

KEIZERLYKE HOOGHEÏDT,
PRINS

KAREL, PETER, ULRICH,
HARTOG FAN HOLSTEIN GOTTORT;

VERKOREN, UITGEROEPEN EN ERKENDT
^'- ^ ALS DES

RYKS OPVOLLEGER,
TER BEZITTINGE VAN DEN

KEIZERLYKEN TROON
ALLER RUSSENj
MET DEN TYTEL VAN

KEIZERL^fë HOOGHEÏDT,
ENZ. ENZ. ENZ,

WERDEN DEZE

ZINNEBEELDEN EN ZINNEBEELDIGE
PRINT-VERCIEPvINGEN,

DOOR ORDER VAN ZYNE

CZAARSE MAJESTEIT,
PETER ALEXIS,

GE-



GENAAMDT DE GROTE,
KEIZER VAN. GEHEEL RVSLANT>T, enz. enz. enz.

/ /

GETEKENDT, GESNEDEN,
/ /

EN IN DEN JARE lyof IN 'T LIGT GEGEVEN,

MET AGT TALEN,

EN NU IN VIER TALEN,

MET BY-SCHRIFTEN
IN NEDERDUIDSE VERSE N,

ONDER ELKE BYZONDERE

ZINNE-PRINT,
HERDRUKT EN UITGEGEVEN,

MET DE ALLER EERBIEDIGSTE AGTINGE

OPGEDRAGEN,
DOOR ZYNE

KEIZERLYKE HOOGHEIDS

ALLER ONDERDANIGSTEN DIENAAR,

HERMANUS VAN DEN BURG.



LEZER.

e Keizer aller Ruflcn , Peter
DE Grote, heeft , flaande zy-

ne verwonderlyke en zeer door-

lugtige regéringe , doen uit-den-

ken , maken en verzamelen , agt-

honderdt veertig Zinnebeeldige

Leer-ftukken , en den inhoudt van elk , in

't koper doen brengen , ook yder verrykt

met éne Betekenis- lpreuke, in agt onder-

fcheidene Talen ; als , zó verre my bewiill

zy , in 't Rus , Latyn , Frans , Spaans , Italiaans
,

Nederduidts , Engels en Hoogduidts. Ik beken ,

dat 'er onder zyn , die ik niet al te wel heb
konnen verftaan 5 't welk my egter niet heeft

afgefchrikt , om den my klaarft toegfchénen
zin van elk E im b l e m a , in twé Verfen te

berymen , zodanig , als zy u hier werden
'aangeboden 5 de voorgaande Drukker , wil-

de verzekeren dat de meefle , betrekkelyk

zyn tot 3es Keizers gefchiedenis en de voor-

vallen zyner uitmuntende regéringe. Wy
geven dit Werk aan u in vier Talen , Latyn,
Franfch , Hoog- en Nederduidts ; eensdeels

om dat wy de Boekftaven der Rusfife Ta Ie

niet



niet magtig waren, en ander deels, om, tot

voorkominge van meerder kofte , plaats voor
myne Verfen op te ruimen. Myn oogmerk
is geweeil , tydverdryf en vermaak 5 en ik

heb my alleen tragten verftaanbaar uit te druk-

ken, zonder op de fpeldinge der zó zeer

verfchélende Wetgéveren onzer Tale agt te

geven 5 maar heb my zelve éne fchryfvvyze

verkoren , die my de minfte letters deedt
maken: ik twyffel niet , ofelkdiewil, zal

my konnen verftaan ; ten minfte, myn kor-

te fpelling zal zulks niet beletten. Ik zal

eens zien hoe dit Werkje zal werden aange-

nomen ; en indien het wat gretig werdt ver-

kogt , zuilen in 't kort vollegen : De Spreu-

ken ijan Salomon , Het Boek der JVjsheidt , en Ec-

clefiajticHs van/. Syrach , alle doormy bcrymdt j

dat voor my , zó verre my bekendt is , nie-

mant heeft uitgevoerdt. En misgis ik my

,

de zwarigheidt is gering en de fchade niet

groot , in tegenftellinge van het vermaak dat
*

ik gevoelde onder het doen klinken van zó
véle zeer kort afgebrókene Leer-SprBkcfi.

Leez' met genoegen en verzékeringe , dat

u niets onftigtelyks zal ontmoeten.

ÜIT-



UITGEKORENE

ZIN-SPREUKEN,
EN

ZINNEBEELDIGE

PRINT-VERCIERINGEN.



z ZIN-SPREUKEN en

I. Ee^ ELEFJNT.
In me fpes omnis. jfe n'e/pere rieu , J/uou de mot feul.1%tii toerïjofTc nicöt^ alö toon mir frilifï.

k hoop nog wagt niets goeds, dan van my zelve alleen

;

Zó ook een Chrillen, die 't all' wagt van zyn gebecn.

2. Een MAN op een WAGEN^ door tvjé LEMEN
getrokken.

Etiam ferocisfimos domari. Lloo^nniefage domptc les plus fn~
rieux. Cxw tocifcr ^mfci) 3al)mct aucï) tiic tuiltJr'icn tijicrc.

De flerkfle laat zig zagt door wétenfchap beilicren :.

De wAre 'Avvsheid temt en teu<^cld woeile dieren.":"'

3. Een SCHIF ^ zeilende naer de HAVE.
Spes proxima. Son defir ejf fiir Ie point d'etre accotripTu

^tiwt tuutiffVic tojcröcn cifuïirt tucrbciu

Nii arbeid en gevaar, gefchraagt door groot geduld,

\\'ord eindelyk eerlang des herten wens vervuldt.

4. Een KIND , tegem HERKULES vegtende.

Temer it as. Ceft ttne témérïté que eette infulte,

«Cm narrifcijc frccïjljcit,

\'crmcetle aanranding kan den ilerkcr wel belagen.
Doch moet noodzaaklyk zig zyn rocklooshcid beklagen.

5. Een LE EU, van 'kleine BEESTEN aangerand..

Tcmeritas. Ils 11 e fa-vent ce quils font^

^\t tuifTcn nicijt irsaö' fic tljiin.

Voorzéker weten zv geenllns wat dat zv doen,.

Die fpélen met een Leeu en geen gevaar vermoên.

6. Een SOLDAAT en een R E GTE R.

Unum , nihil , duos plurimum poflc. IJn des deux nepeut r'ien

faire feul ^ mais ils peuveut tout étant enfemble.

*Dcr cine ftan nifïjt.é d)im oijn btii anbcrn.

Het goed geloov', dient met goed werk te zyn gepaart ;,

Een op zig zelve alleen, is magtloos, en niets waard'.
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4 ZIN-SPREUKEN en

7. Een DIAMANT, met HAME RS ge/lagen..

Semper adamas. Toüjours de tnême. 31Ï5Cit ticrfcïlif.

Gelyk een Diamant niet breekt door 't hevig flaan

,

Zó maakt Deugd , dat het hert onlchendl~)aar blyft bellaan.

8. EenBALON, of KAATSBAL..
Percuffus elevor. Tliis je fiiis frapé ,

plus je tri éléve. %t
mcïjr ifïj gcfrjbïagcn üjcröt/ "^c mcbr crl}Clic iri) micjj.

Die gaaf is door zyn deugd en rondt, verloll door pkigeii ..

Hy beurt zig hoger op, hoe meer hy word geilagcn.

9. Een HOND m het FUUR.
Intrepida fides. La foi intrepide. ^ie UUtiersagtC tmi;.

Getrouheid is geenfms omictlyk van Natuur;

Zy toont haar waarde en dienlt, in 't midden van het vuur,

10. E^en dte een AAF verfcheurd..

Pro merltis. Cejl ma recompenfe. ^ïö i|ïmcilïtCrbinitCrÏ0Ïjn,

De Vorllen door gefchers en lachen te vermaken ,

Geeft meefttyds , aavregts loon , door dodelyke zdken.

II. VerfLhe'tde VLlEGERSofBALLEN, mei

eenBLAASBALG..
Non nifi ventus. Tont ejt de vent. ,j{5ïdjt,S" aï.ö IBlutl.

Het meefle tydverdryf dat m' onder 't mensdom vind.

Heeft, op xig zclv bcfchout, byna niets in, dan wind.

12., Twé HAND E N, hondmde een K^R 00 N
van DOORNEN.

Prius mori quam tidem fahere. Tltitot mov.rir qne manquey
de foi. licisnr fïcrlicn aï.6f untrcii Si'^w.

Elk aan wien, d'eer en deugd der trou, klaar is gebleken,
]Moet veel eer llerven , dan de ware trou verbreken,.
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6 ZIN-SPREUKEN £n

13. De Zon, boven een FLEER MUIS.
Potius mori quam abftinere. Tlütót mourir , que s'abjienir.

Hidjcr fïerlicn al]ö auf öoreii.

Begeedykheid , bevroed heel zelden wat haar fchaad'.

Wil liever ilerven, dan aflaten van haar kwaad.

14. EenSCHlP mZé.
Non dormit qui cullodit. ^//i Ie gonverne^ ne dort pas.

;E)rr r.ö beïDaJjrt fctjlafft nïcöt.

Wil in gevaren, u niet aan uw' luft.yergapen

;

Hy die aan 't roer van 't Schip te wagt.itaat, moet niet flapen.

I ) . EenOL TFTAK om een Z IVJAR D geflmgerdt.

Utroque clarefcere pulcrum. Bonne ponr lagnerre^ ponr la

paix. %\\ ;frïcb imb ftricg.

Maakt dat g' tnv' gaven lleeds ten nut weet te belleden

;

Weefl 't V^aderland ten dienlle, in 't oorlog en den vreden.

\6. Een SLANG, van een ZWAARD door gehaK
Dum fpiro fpero. Pendant queje refp'ire , jefpere.

3x\y Ijoffc ^z lang ïf|} ïebc.

Wees nooit gants radeloos in uwes lévens loop:
Denk fleeds : Zó lang ik leev' , ben ik niet zonder hoop.

17. Een ARENDT.
Dux in hoftes pariter& clypeus. ConduQeur^pareillement défen-

feur de la guerre. Cxw \\\\)xtx lint» öcffijutscr )2:^itiVi öïcƒeinöe.

Een Vorli moet tevens zig beminnen doen en vrezen.
Moet een beilierder, maar ook een befchermer wezen.

18. Een STER, met PTLEN bezet.

Vias tuas Domine demonftra mihi. Seigneur , montre mot tes

-uoyes. ^tx^ 5cig un.ö tisine iDcge.

Wanneer g' uw herte voelt tot dit of dat genegen

,

Zó bid Godt en fmcckt dus: Heer, toon mv uwe wc gen.
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« ZIN-SPREUKEN en

,9. Een ELEF^NT.
Par viribus virtus. J'ai de la force ^ de la vertu également.

iBcinc ïirajftcu finti gïcicïj lucinec tugcuti.

Maak u voortreffelyk, aanzienlyk en géagt

;

Munt uit by yder een, zó wel door deugd dan kragt.

20. Een GRAF.
Hic termlnos habet. // faut sarréter la. ^^tx niu|5

mail fïiü |ïri)cn.

AVecs in uw gaan of ftaan, niet al te fnel of llraf.

Maar denk altyd: ik moet Uil houden by het graf.

x\. Een ZONNEBLOEM.
Non inferiora fequutus. Je ne cberche point nne chofe de pen

de conféquence. %t\s furl)C ftciuC ffij!cri)tC fafljcn.

Toon door uw's lévens wyz, gy ftceds uw zelv' verkloekt,

En nacr de dingen yan /.eer klein belang, niet zoekt.

11. NARCISSUS.
Philautia. Amour propre. (ïSiöCU liCllC.

Ik ben elks lieveling, fchoon elk my fchynt te doemen;

Ik, Eit^e liefde, durf my zelv' elks hertvriend noemen.

2 3 . Een GE IT, die een jonge WO L F zoogt.

Sibi damna parat. Elle travaille a fa rii'ine. .t)ic tfjUt

fictj fdbjï fffjaticn.

Wen? nimmer overvloedt, maar om een matig erf;

Want die te veel heeft , werkt gewis tot zyn verderf.

24. De NTDT.
Invidia. Cefl rEnvie. C-.ö' ifl öcr pMt\.

Vfaagt gy, wat oorzaak is gy fleeds t'onvreden zyt?

Als of gy wierd geplaagt door adren: 't Is de Nydt
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ly. Een JVOLF^ die een L AM verlaat ^ om naer

een VEUL EN te lopen , dat hem ontfnapt.

Oblivio paupertatis pareus. C'eft Ie tnoyen d'étre frujiré, que

d'onblier ce qu'on a a faire, ^er WcI i^afCU liaCÏJ jaget/

fan0t nifïjt einen.

Wees vergenoegt met 't geeh dat u het noodlot geeft;, \
-

Men werd bedrogen door verzuim van 't geen men heeft.

i6. Een SATTR,

Luxuria. Luxure.. <J5cÜïjCit.

Zö gy met a-andagt de vvellulligheid béfchoud ; .

z' Is als een Satyr of een Bosgedrogt in 't woud.

27. SPREIVEN, naer een KERSEBOOM vliegende

.

Parafiti. Ce font des parafites. (Jj.ö flut) ^5>c]^taC0t5er,

Indien u menigte bezoeken, gy zult vinden,
,

^

Dat zy 't doen om zig zelv', 't zyn regte Tafelvrinden. /

28. Een doorjlaande B AL ANS,
Vacua cedit. Elle tire du cóté qui e(i Ie plus chargé..

^cr fcötoare töcil 0f!jct nicbcr.
'

Zoek {leeds naer 't- evenwigt , en leeft altyd bepaalt

;

De zy' die 't zwaarlle is,, ookgemeenlyk 't laagfle daalt.

29. Een KASTANIEN-BOOM met VRUGTEN.
Velantur moUia duris. 'Doucenr a une écorce dure.

tDa.ö fuffc iil "ocrliojgm untcr bcm öarten.

Toon nimmer ongeduld in 't pogen op uw' wégen;
't Zoet is gemeenlyk onder bitre fchors gelegen.

30. Een ROOKVAT.
Dum placeam peream. Je ne me foucie pas d'e'tre confume\

pourvü quejefois agréable. ^afï XWiiiy tCfgCÏJCU/

luanii ifö uur gcfaiï^.

Tragt altyd nut te zyn, aan elk, door goede daên;
Wat fchaad het u, zo gy zyt nut? Gy moet vergaan.
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31. Tzvé HANDEN, een LIEFD E-STRIK aan

beide einden houdende.

Se dilatandö frrraant. En s'cLoignantelles Ie fervent,

%t mcör öC5O0cn / je ftcïflfcr.

De w;ire liefde , krenkt geen hatelyken yver ;

De liefdeband hoe meer getrokken , 2' is , hoe ftyver.

32. KUPIDO hl een HERT, fch'ietende naer een

ander HERT.
Te tangere volo. J''en fors poiir vous toucher.

. rJcö fiommc öcraur3 urn ciicl) 511 tvtfftn,

Geveinftheids vuur, kau 't hert, dat liefde voed, niet blaken,

't Moet kómen uit het hert, dat imants hert ^X^il jraken.

3^. Een HOROLOGIE mei GEIVIGTEN
Ex pondere motus. So7i mouvement vient de fon poids.

Ilufs t>cm 0eU)irï)t fcine öeUïC0un0.

Toon door d'aanwyzing' van al uw gebeurtenis;

Dat trou en eer 't gevvigt van uw' bewéginge is.

34. Een TOOM.
Rcgit&corrigit. Ilconduite il redreffe. (Ü^r ïdtCt UUtl toCriJrflTert,

Toon ileeds in 't midden van uw wederwaardigheid

,

Dat g' u ter zelver tyd verbeterd en geleid.

' 35-. EenZAK-HOROLOGIE.
Motibus arcanis. Elle marche par des monvemens fecrets.

tDurrfj ticröorömc IiettJf0un0.

Toon uwe nuttigheid , zvt gy ten dienll genegen

,

Met weinig omflags, en met een geheim bewegen.

36. De ZON;
Non fibi fed Mundo. // ne luit fas pour lui , maispotir PUni-

-vers. ^iz (üyünt fiir ficlj njr!)t / fónbcni fur aitbere.

Maak u noodzakclyk en nut , aan 't algemeen ;

Wees voor u zelv' niet , maar voor allen , groot en kleen.
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gy. Een BALSEM-BOOM , dte gefneden h , om
den Balfem te doen uit druipen.

Vulneror ut fanem. On me blejfe poiir guérïr.

IKau tocrtouutict miei) imi 511 geneen.

Al delen vremde 't looninv 's zweets, wilt lydzaïim wezen.

En zeg: ik ben gekwetil, om andre te genézea.

58. Twé KUPIDOOS, fmêdende een gloejendTSER.

Tundamus dum calida incus. Troftons du temps.

H^an muö tsa.ï^ epffn frömitbcn iucüö iöcifs ifï.

Als 't yzer heet is, moet men 't zig ten nutte, flaan.

Men moet in ledigheid geen tyd voorby doen gaan.

29. £1?;^ VF^STJNG 'm de Xè.

Agitant & cuftodiunt. Elles me fraPent & me défendent.

<^0 fflllagt alicr co ftcvclit midj.

Zy die uw haatlyk zyn , hun aavregts werk met merken

;

Zy flaan u, maar door 't üaan, zy tevens u verfterken.

40. EenSCHORPIOEK
Morte raedetur. Il gnérit ^ en mourant ^ La playe qu'ilm'a

faite. ^urc!) fcitKu toDt / bic öcucfiing-

Dc boosheid is zó zeer, als elk wel denkt, te vrezen ;

Die kwaad by 't leven was,.kan door zyn dood genézfn.

41. Een ORANJE-BOOM, van de ZON bèflraalt.

Te non videns moriar. Sanstoijemeurs. <9ïjne tiiCÖ I^Ï^Ö tfÖ«

Al wie de zonne van Godts koellering' moet derven.

Kan niet één ogeblik beilaan, maar moet llraks llerven.

42, Een tranenden ÏVTNSTOK,
Poll lachrymas frudus. Jprcs les larmes les fruïts.

43acii t5cn tjjrancii itomt '^xt frucöt

I.jÓ u de tegenfpoed , door wond op wond , doet zugten :

N;i tr-clnen van verdriet j vergaerd m';n vreugdevrugten.
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43. Een AREND ^ vliegende^ onder Blikfems-

opfMetend KANON,
Neutra timet. , Elle ne craint ni fun ni Tautre.

^t forcötct tuttjo: ba.^ cïne noclj tia^ anbete»

't Opregt gemoed , in Godt gerull , is den Salmander ;'.

Gloed van Natuur nog konll:; het vreefl voor 't een nog 't ander.

44. Een WIMPEL op een TOORN.
Paratus ad omnia. Bonne a toiis vents. 25CtCit 5UaïïCn3CftCn.

Een ziel in Godt geruft , die nooit haar. pligt vergeet

,

Is t'allen tyde , hoe de rampwind waait , gereet.

4y. KUPIDO, beven een.SfRO- FIER.
Quo citó fit, cito perit. Chofe bdtée n'ejfpas de dtirée.

<^\\\ tiing in t«cr fp! a tuotïicn / tauret nicöt ïang.

Laat u de fchielykheid der voorfpoed niet bekoren

;

Dat haall verkregen wierd, gaat fchielyk weer verloren.

^6, KUPIDO, met een MASKER,
Simulare meum. Ilfaut feindre. '^m IttUS^ |tc|j ijerlïcïleu.

7Aigt g' onder tiranny? Bedekt uw herts gepeinzen;
Daar zyn omil:ah3igKe"ên, ó mens! dat men móet veinzen.

47. Een brandende TOOR TS.

Lücet in tenebris. Il éclaire dans la ntiit. ^\z ÏCUCÖtCt

l

Een énkel Man, kan zyn 't behoud van zyn geflagt

;

De deugd is zó van aart , dat , zy ligt in den nagt.

'
. 48. Een WIEROOKVAT,

Utile dulci mifcet. Elle eji utile & agréable.

|>ut5{ifl) nuts angmrijni.

Hoe weinig menfen zyn tot dubbel goedt bekwaam

;

Daar 't brandend Wierookvat, is nut en aangenaam.
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49. Een STERRE, aan den HEMEL.
Coelo haeret, folo lucet. Attachée au Ciel elle brille fnr la

Terre. <ei jleïjet aiii fóimmcï imb ïcucötct aufW <^rbe,

Hoe verr' g' ook zyt van buis, behoud uw nut en waarde

;

De Ster geeft van omhoogy den Hemel ligt op 'aarde.'

jo. EenTROMMEL.
Sine fremitu nihil. Elle eft inutile., fi elle ne fait du brnit.

^\t ift lüryt.o niit5 ojjn ^ttm.

Verberg nooit uw talent ten nut , xelfs voor geen dwaas

;

De TroiTunel is onnut, ten zy men op hem raaz,'.. y'

yi. KUPÏDO, dra^^ende een Prt':^R, en treden-

de op een SPJE en OSSEN- HUID.
NuUi cupiat cefliiTc labori. Rien ne me gré-ve.

^.ö faït mix nüijtö fcijtijer.

Al wat rnet liefde werd gctorll , zelfs in gevaar

,

Is dikmaals aangenaam te dragen en niet zwaar.

52. Een MELOEN.
Unus ex mültis. Un parmi flufleurs. ^iXKVi \Xi\ttt aïïcn.

\'olg 't heilig Voorbeeld na, in alle uwe gevallen,

Van dien, die zeggen kon: Tk ben één ónder allen.

55. Een BUIS-KOOL.
De mea albedine duritas. Ma fermeté 'uient de ma blavchem'.

iBcin? tiarte ïtomt toon mcimr ÜJCïfTe.

Maak uw bellendigheid van wezen en gelaat.

Steeds in de witheid van uw blanke deugd beftaat.

54. KUPID O , tnet een P TL gewond y bh/ft een

TOORTS uit-

Quod nutrit extinguit. Ce qui me nourrit , j^'éteint.

;Da.ö miei} cruaïjrtt / ïofcfjct miflj aufs»

Hou u aan matigheid in al 't geen gy befluit

;

Want, 't geen in 't eeriV u voed, blull: u in 't eind weer uit.
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55". Een WINKELHAAK.
Nifi Juftitiam quaero. 'Je ue cherche que la Jujike.

Sri) furöe nur öic ötrcdjtigitcit.

Tragt tot een Winkelhah-k uws herten lufl te fmeden;
In doen en Idten ; zoekt niets dan regtmatigheden.

56. Een HARNAS.
Vii'tus mcliora miniitrar. La i'entu donne les rncilleures^armes.

'^xt tiigrnti trerrriialfct tie beften IBaffcn.

Die door 't geloov', regt is gcharnaft, 'z.al niet fchrikjccn ;

Weerloze deii ffd , kaïvóns 't bcll wapea^n befchjkken.

"'^'^<i. Een FENIKS .

Sine Secundo. // ejl Jans'fècond. tx fjat ffincef ÖÏCifÖeil UlfÖt.

Elk is een Feniks op zig zelve, in elk geval:

Geen ding vind juift en net, zyn weêrgaede, in 't heelal.

58. EenVALK^ aan z'^ne BEL knagende.

Fama noopt. Son bruit lui unit. ^eïu MatlO i(ï iÖHt fCÖabïifÖ.

Maak geen* onnut geluid, op dat g' u niet ten kwd<ie

Ivlcê-werke, en uw geraas u niet en brenge "iilichade.

59. Een KAMELEON.
Sub iuce lues. Sous Ie miei -Ie fiel. Unter bClU ï)Oni0 bie gaïï..

Daar 's niets zó aangenaam, hoe, of in wat geval.

Of daar is onder 't zoet , vermengt een foort van gal.

60. Een SCHAAR op een Stuk LAKEN.
Detrahit & decorat. Ellerétranche^ 7nais auffielle embellit^

^k nimt Incg aber sierct.

Wees akyd nuttig in bedryven en mannieren,
Gclyk de Knip-fchaar , die weg neemt , om te vercieren.
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6 1 . Ren F.1 E M, die in 't water een kromme weder"

fch'yn geeft.

Fallimur opinione. Nótre opinion nous trarn^e,

Zie meer naer boven dan beneden, by 't beginnen,

En denk altyd , hoe ons bedriegen onze zinnen.

62. Een dubbelde ARE ND^ met de BLIKSEMS.
Praefidia Majeftatis. Gardes d^ la Majefté. ^djüt tlCT

De Blikfems van om hoog' gefméten naer beneden

,

Zyn de befchcrm.ers , van d'Eer en Hoogwaardigheden.

63. EenVERRE-KTKE^^
Auget & minuit. VEnvïe eflelle-même fon Boiirreau.

^o: ncibt fcliatid: frinciii figiicu ^txxtn.

Nieusgicrigheid , loert llceds naer 't hoge lugt-gewelf

,

Ter liefde van de Nyd , die beul is van zig zelv'.

64, Een FONTEIN-SPRONG, door een HAND
ge/ïopt. >v

Vircs alit. Il regare' fesforees. (J3c"Crfd|r|ïtt t>tC ï^rafftm.

Wees fteeds geduldig, hoe 't u gaan moge in uw léven.

Men zal, verzwakkende, u weer niewe kragten gévCn.

óf. Een KR O ON op een P TL AAR.
Exillimatione nixa. Appnyée fur la Reputation.

Hoe hoog gy u verheft, in heerlykheid en naam;
Maak dat uw grootheid ruil op uwe goede faam.

66. Een BEER, die een BTEN-KORF 'm't

water dompelt.

Confilia media fugienda. Tohit de milieu. |ï5cibC tCU

mittxï-Xuc0.

Toets uwbedenkinge a:\n veel andrcn, t'allen tyden,

Maar Avilt de middels des verraads, met konlt vermvden.
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67. Een HAND, met een PAS SER,

Qui A fecrctis ;ib omnibus. Celui qui a Ie fecret a totit.

;ZDci^ tja(3 0Cljcünmir5 ijst / fjat alïe.^.
'^^

Die een beginfel heeft dét:, zAken, kent heel veel

M.var die 't geheim weet vati 't juiil.palTen, kent 't geheel.

68. Een ZON-VERDUISTERING.
Pr£efentia nocet. Sa préfence nuit. %\)X 0f0CnVuart fcÖabCt.

Geen ding op aard' 7.Ó nut, of' t deert ook door zyn' daden;
De tegenwoordigheid der aarde, doet haar fchMen.

69. Een STROOM, 'm vele BEEKJES verdeeldt.

Disjmiftis viribus. Les forces divifè-e's\"'^\t\x^^it\\

Hoe (lerker dat een llroom door bergva4eien vlydt

,

Hoc meer zy zig verzwakt, de kragten is ze kwyt.

\ 70. Een WTNSTOK zender Staak,

Opis indiget. Elle a befoin de fouüen. itx Öat fïut5cn n Otï)Ï0.

Daar 's niets zó op zig zelfs gefchdpen (tiaer , geboden)
Of 't heeft^'van, andejien, of hulp of lIltt^aBÓdea.---

71. Een geKfuhde L AUR 1 E RB O O M., weder

u'itfpruitende.

Triümphali de liipite furgens. Jejhrs d'm Tronc accoütnmé
'aux triom^pbes. %d\ fl^ricffe aufs cincn ^tamj

tier gcUJoInt ijl: 311 fttgcn.

TVIen .mag den luifter van zyn Hamhuis wel verhalen

,

En zeggen: 'k fpruit uit bloed, gewoon te zegepralen.

7 2. Een TO R TE L D UI F, op een dorre TAK,
Necdum ceflat amor. Mon amonr dure aprés la mort.

^eine ïitbe tucjöret nacö t>cm toot

De kuife liefde is niet zó driftig dan wel groot
;^

De drift wykt, maar, de liefde en trou, blyft na de dood.
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•7 3. Twé TAKKEN ^ tegem malkayider m de Brand.

Tgnem parit repetita frictio. Jforee de fe[rotter Iefeu enfort.

tDuicö.ijicï rciticn homt tsasf fciier Daraiiö.

Hoe zeer 't ook ftrydig fchynt aan 't werken van Natuur

,

Door heel veel vryvens op elkander, koomt 'er vuur.

74. Een LIMO EN-BOO M , met FR UGTE N.

Solum a Soie. Je rie ferois r'ien fans Ie SoleiL.

Veel iiken , dervende de zonne , zyn nog iets

;

Maar als d'Oranjeboom de zon derft, is zy niets.

75-. F.en oude STOK, van een JVTNR/iNK omflïngert..

Amicus in mortem. CV/? étre a-mt même aprés la mort.

ftnxw'^ ïiufti narit ticm tob.

Dien g' eens noemde uwen vriend , fchoon hy reeds d'ogen lloot.

Waardeer altyd, en blyft zyn vriend, tot na de dood.

/

-]6. RIET en FARENKRUID , hy malkander geplant.

Dii'parem vites. Eloignez vous des perfonnes quinefïmpatifent
j>as avec vous. |Bdt>c Die bir mrf)t ölcicfj fcpntr.

"Wil ftccds in uwe keuze, omzigtig u gedragen.
En vlied de geen' die u niet aanllaan en mishagen.

77. MAANKOPPEN, waar vanle^DOgfie

afge/lagen zyn.

iï.quari pavent alta minori. Les plus élevez craignent d'étre

égaux aux petits. '^it grolïcu forcïjtni t>ai itleincn

gïfifö $u ïDcrbm.

Verheev'nen heffen zig ver boven yder een,

Uit vreze van gelyk te worden aan 't gemeen.

78. DRIEBLADT, de SL ANGEN verjagende,

Procul eile Profani. Loin d'icy Trofanes. Vdt% ÜOU f)ifU

iijr «^otliofe.

Wees niet wysneuzig nog naau-némend, by 't plaizier;

Maar ziet gy gruwelen , zegt : Schenders weg van hier.
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79. Een SCHONE.
Non metentis , fed ferentis. Elle iiappartient pas A celui qui

la coupe , maïs a celui qui la feme. ^\t gcfjort ÖClJt faCC

unb nifljt bem mcïja 311.

Zy hoort niet die haar maait

,

Maar die haar heeft eezaait.

80. Een LELTE.

Tnclita virtiis. // a toüjours de la vertu. JS>IC Ijat aÏ5C(t

ïïir tugeitb.

Die voort f^oroot uil" goet zaad, 't zy oudt ofte in zyn jeugd.

Is a|s een L.ely-bloem, heeft aUyd waarde en deugd.

•8t. E^en hvry,:-wnde TUL P.

Abfente Sole languefco. Je Invguis dans Vabfence du Soleil

%t^y hiw fcj)8uacl) tuann bic ^oimc ab^ajefcnb ijï.

't Gemoed behoeft de Leer, 't Land water uit de bron;

De Tulp treurd en verkwynt , door 't afzyn van de Zon.

8 2. KO REN, gereedt om gedorfl te worden.

Tribulatio ditat. Les affliffioiis font utiles. Crubfaï ïfï

nursïifïi.

Buig, onder 's Hemels wil, uw wille, met gebeên.

En denk: verdrukking doet ook voordeel in 't gemeen.

8 ^ . Een gewonde KtfP ID O , bied de TR O U aan een-

ander , die dezelve veragt^

Negare jufTi, pernegare non'julFi. Tel réfufe , qui apre's mufe.

BiÊÏ tocïgcren jcfst tin biiig / öa.3 fie narö öcljenb.e^ fucljcn.

Zie, dat, door keurigheid g' uw zelven niet verkloekt;
Deez weigerde éerft , daar hy nu als ontzind naer zoekt.

84. EenPLANTEvanB/iSlLlCUM.o
Quo melius eó fuavius. 'Plus on me touche^ plus donce eftmon

odeur. %% fanftcr man micij aiiru|)rt/ je iic&ïifijcr ifï

incin cmuij.
Wil my doch tot uw nut, heel zagt en teer gebruiken;
Hoe zagter gy my raakt , hoe 'k iieilyker zal ruiken.
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8)-. KUPIDO, PTLEN/lypende.
Mens immota manet. Je vois tourtier Ie rejle , mats mon efprit

efi content. <d\i fcljon t^ iimbrcfjet / ifl boel) mein J>inn
iniïictüC0Ïid[).

Ik zie wel dat de rteen zig wend naer zyne luft

;

Maar 'k tref myn oogmerk, en daarom ben ik gerull;.

86. Een GANS, dtc GRAS plukt.

Deficiam aut efüciam. J\y périrai , on 'fen viendrai a bout,

(C.ö nuiö geixjonncn obtr gcflojbcn fcpn.

Hou fteeds Itandvallig aan, koomt ii iets zwaars te voor;
En zeg, kloekmoediglyk : ik llerf, of wil 'er door.

Sy. KUPIDO^ zonder P'ylen ^ en Geblmdt,

Pulchra puellarum lumina tela mihi. Les beaux yeux desNim-
phesfont des fléches. v^i'f ^t'-'XXiwt aiigcu t^tt ü5pnij.i]}cn

tint! meme pfïtlc.

't \'envn der liefde, koomt gants ongevoelig in:

Der Nymfen ogen zyn de ilitfen van de min.

88. KUPIDO, voor de POORTvan eenTUIN.
Amoris oilium, non kollium. C'ejl pojir Les ar^As .y M non pour

les ennemis. f\\x frCUlltie/ \m\yï fut ftsnÖC.

Wil u 't digt naderen niet roekloos onderwinden

;

't Is voor den vyand niet,, maar v/el voor goede vrinden,

89. KUPIDO, met éne rOORTSE , eneenVESTAAL-
NONNE /^T haar heilig l'IER,

Noflra aeterna magis. Mon feu durera plus que Ie vötre.

iBcin fciir loaret langer aïö nxttt^.

Wat doet de min den mens al wé en fmert bezuren!
't Vuur van de driften zal 't godtsdienllige verduren.

90, Een EGEL , m malkander gekrompen.

Mea me virtute involvo. Je me couvre de ma vertn.

%t\^ öcöccftc micö wit mcincr tugciiti.

Dewyl ik niets bezit dan pennen voor de jeugd ,

En anders ben onnut , dek ik my met myn deugd.
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91. Een KAMELEON.
Mutatur in horas. // changc a tous tnomens. ^t ÖftfltltlCrt

aüe aii0cnöïicft.

Hy is als dien, die zig ve>huurde om te verklikken;
Veranderd van gedaante en kleur, alle ogenblikken.

92. KUPIDO, GELDT uttjiortende.

Auro conciliatur amor. Oefi avec Vor quon me rendfavorable.
<6dt mflfïjct ïicör.

De Min is juifl niet zeer gcfteld op'iongk ofte oud

;

Want, men behaagd hem \^'el het allermeefl, door goud.

95. KUPIDO, ftoob een FUUR met zyne PTLEN,
Lentus tarnen aeternus. Cefeuefllent^ mais ïldnreratoüjotirs.

tDi.ö feur 10 iangfam / alicr eiuig.

Stook niet te fterk de gloet van 's Ega's minnevuur

;

Het vuur dat langzaam, brand, is' menigmaal van duur.

94. Ene Luidende KLOK.
Sibi non fapit uni. Ce nefl pas ponr elLe qiielle fonne.

v.. %yt ïtïaug i|l md)t furfefdiöft. ..

Denk fteeds om nut te zyn aan andren , in 't verdriet

;

Let op de Klok , zy klinkt gants voor haar zelve niet.

95. KUPIDO, zaak SLAAPBOLLEN.
Oblivioni. CV/? powr oiibüer tous mes maux. (Ce ijï lUll

aü mein imgluiV 511 tjctjjcftcn.

Waarom, Kupido, zaait gv flaapkruid , móge ik 't wéten?
't Gefchied alleen om all' myn' rampen te vergeten.

96. Een SPIN, op haar gebroken WEB BK.

Interrupta retexam. ^fe rncomriiode mon travail iiiterrompn.

3,d) tcrócficic meinc 5frï3rocöetic aröeit.

Gy liept een blawe fchccn, gy minnaar, nd ik 't mcrkj
Loop , en herilel met vlyt weer uw gebroken \\erk.
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97. Een LAURIER, van den B LIKSE M geraakt,

Spoliamur jure vetullo. On rnête mon ancien privilege.

4ï5an bcraiiöt nüfi) lucinca aïtcn rcfijtie.

W ie zou 't verval des tycïs in 't minnewerk niet fchrdmen;
Myn oude voorregt werd my, tegensdank, ontnomen.

98. DUIVELS-ERÓOD , of CHAMPINJON.
Quod cito fit cito perit. Ce qni vient vite ^ meurt bien-tót.

<6cfcl)\Dinö ocboren / ocfdjlpinti Ijetöangm,

Daar gaat op aard' niets yóor bellendigheid van Haat;
Want, air wat fehielyk'koomt , ook fchielyk weer vergaat.

c^(). Een TORTE L D UI F, op een dorre TAK.

In fletum ducere voces. Je ne chante que pour me plaindre.

%i\y fiug nitr luicij 311 üeïtiagcn.

't Gezang is geen bewys van goede en blyde dagen

;

Ik kit alleen üegts, om myn onheil te bekldgen.

100. Twé BTEN , voor een PLOEG gefpannen,

Omne tulit punftum. C^ejl ne manquer a rien.

Cx öat öic grojïc rmnfï.

Die zig {leeds wyslyk fchikt, by afkeer of by gunft,

Is een verdienltig man , en kent de grootile kunll:.

loi. Een hangende LEEU,
Ut fciat regnare. ^/f;/ quilfache regner.

Hiif baö er Ujijye 311 ijcrffjöen.

Ecu Vorfl, behoeft den fmaak van bitter en van zoet.
Op dat hy wéten moog', hoe dat men heerfen moet.

102. De BL IKSEM op een BERG.
Jovi & fulmim. AJnpiter ^ a fes foudres,

^cm Supitcr imt> fcineni \sW^.

*k Sta pal en ben gefchikt tot lyden en verdragen

,

Ten proje van Jupyn en zyne Blikfemüagen.
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103. Een SCHIP j door Storm 'in de HAPE geworpen.

/nfs coronat opus. La fin couronne Pcenvre.

^a.$ tv^t Itroiict dïc arbcit.

Als u/t verbolgene des onyeêrs flaat te llerk,

Hou/Tnoet en denkt akyd:.iiet einde kroont het werk.

1Ó4. Een OJEVAAR, 'dragende zynen FADER.
Piet^QSi augufla. Ceft nne picté'parfaite de feconrir fon pere

ddh^le befoiii. ^^ iö'ciuc fftiDne tu0cuti/ fcijncji eitcrn

>%\;^ in JDm* Hotl) 511 I^^m^ • :!:'''

Denk dat Je uankLuarhcid 't rantlben is van ij.w jeugd :.

Zvn oudren hulp të-bien in noodt, is. gróte deugd.

. 10 y. KUPIDO , 'vertoont zya WOND aan een ander..

IMorbum nofcere curationis principium. Montrer fait gnér'rr.

\ '^\t ftraufltljcit ftcnncn if1:,ticr anfaiig iicr 0cnefunf][.

Bcfchou myn wond eens regt, lieb ik geen Hof tot vrezen?
Zmi pyn te tonen , is by n;i , die te genezen.

1.06. Een TULP..
Prgeter cólores nihil. Sans fes coHlenrs',~ ce ne feroit rien.

, <0!)nc %xt farb / toarc fic xM^t^,

De dingen zyn niet all', heel fchoon , wat dat men ziet

;

T-y, zonder hare kleur en 'verve, was een niet.

107. E.en MUSSCHE.
Non cuivis PafFerem e^Q licet. N'efl pas Moineau qui veut.

^cr ifl fitin Bogcï / t»cr tuoïtc.

Wees niet hovaardig, zó gv niets bezit , maar llil ;

Want 't is geen Vogel, elk die 't geerne wézén wil.

108. Een LEEURIK,,
Renovatum nuntiat annum. // annonce Ie Trintems.

^^it 'iicrluinbiat ben fruölina.

Maak dat in u iets nuts, hoe klein, ook werd' gevonden;

Hoor, hoe de Lceurik u de Lente kooait verkoiiden.
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109. Een LEEU, met een SCHEPTER.
Quis auferet ? ^ti me róteral IDfCtuittl Xi\\X^ fluf^

tjcr ijanö rcijlTcu >

't Koomt aan den fierken toe, 't.beftier van gróte dingen.:

Wie 's magtig om den leeu den fchepterilaf t'ontwringen?

110. MARS, door KÜPIDO getemt.

Domitor Irae. Il dompte U coIere. '<itt jaïjmct ts01l 30rtt.

Spot met 4e Liefde niet, maar geef haar goed befclieid ;

Want z' is de magtigile, en bedwingt de -grimmigheid.

III. Een Schilders PANNEEL.
Ad omnia. Tropre a tout. 'Zw aïïcm Ï10q»mt

Maak door volvaardigheid, bv élk u aangenaam,
E.n door uw EfFenheid, tot alle ding bekwaam.

112. Een /Japende LEEU.
Cor vigilat. Sou ccenr veille: ^ÜXi Ï)erf5 luafïjt

?v'laak, in al wat gy doet, of waar gy u vermaakt.

Dat elk van u getuig: zyn deugdzaam hert dat waakt.

1T3. Een LEEIT.

Animus cum robore mixtus. Compofé de coeur & de force,

iButfj tjcrniifcöct mit fïacche.

Maak uw vermogens , door veréninge , u tot goed

;

Moet , is niets , zonder kragt , en kragt niets zonder moed.

114. Een BAL, ofte BALON.
ConcuiTus refurgo. Les feconjfes m'élévent.

j^toffe crïjeïjcu micït.

Hoe meer 'k door ftotingen, werd' gins en hier gedreven,

Hoe meer 'k naer boven, van beneden, w^erd' verheven.
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iij. KUPiDOy met een SPIEGEL,
Amantis veri cor ut fpeculum ell perlucidura, Tur t3 net.

^auöcc unt» fcijon.

Ik zie my zelv' verkeerd , die meeft geev' aavregts loon

;

Nogtans, hoe 'k fcherper zie, 'k bevind my zuiver Ichoon.

ii<5. Een LELTE.

Candor, non laeditur auro. Sa blanchetir fi'ejf Point fonïllée
par Tor. fijri tpciffc töivb mfijt tmrcö.sÈ <Ooiïi ïjefieclid:.

Het zuivre Lely-wit, van deugd, zyn glans behoud;
Zyn glans en heerlykheid , werd nooit befmct door 't goudt.

117. KUPIDO, tredende op CTFERS, houd'er

een 'in zyn HAND,
Perfeélus amor non eft nlfi ad unum. Je ti'en aime qiititi,

t\tt\)tt Mttt 5ïc!ft luir auf cni«?.

\J\v hert loopt groot gevaar, vertroud gy 't elk gemeen:
Volmaakte liefde en min, ilrekt nooit meer dan tot een.

118. De NOORD STJR.
Monftrat viam. Elle montre Ie chemin. ^\t 5Ci0tt lltt.^

ben lücg.

Zy ftaat pal als een muur , aan 's Hemels Fiermament

,

En wyft den naaften weg omlaag, elk die haar kent.

119. Ren rnjiende LE EU,
Non fiu'it fed indomitus. S'il li'eft point furieux , il eft in-

vinc'ible. Cc tuutct nicïjt / aöet tl ïfï unuïicci33iutilicjl).

Sar nooit den gêne die zagtzinnig is in fchyn

:

Is hy niet woedend', hy kan onverwinn'lyk zyn.

120. Twé brandende HE R TE N.

Ut duo unum componant. y^fia de ti'en faire qü'tin de deux.

ICuf baa süjcp "niir t\\\^ iucrtiai,

Wy tragten even zeer, ons zelvcn te vertéren.

Om één te worden, en elks krngtcn te verméêren.
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111. EenTOOM enGEBlT.

Regit & conigit. // rcgit ^ corrige. <Q,l rCStCrCt Ulit»

ücrbcffcrt.

De teugel moet fomtyds getrokken en geviert

;

Hoe zwaar 't Gebit ook fchyn', 't verbéterdt en beftiert.

112. Een OJEVAARS-NESTop een KERK.
Hic tutior. Tius fetir icy. <Cié i|ï ïjicr fif^erer.

De Kerk-tugt hoed al d'aard', voor den gewiflen val

;

\ Is zekerder by haar, dan ergens, overak.

113. Een BERG ^ daar BE EKJES af lopen,.

Quje tribuunt tribuit. Elle rend comme elle a reeen.

€r tijcilet mit / töaé iöm 0röcöen luirb.

Maak dat gy toevoer hebt van deugd, om wel te léven;

Bezie den Berg, hy geeft al 't geen' hem werd gegeven.

124. Een MAAN-FERDUISTERIISIG.
Cenfurac pater. Son Eclipfe fexpofe a la cenfure. ^\t ijt

ban tabel ofTcn.

Door zyn verduillering, onmogelyk t'ontlópen.

Staat hv ten doel van elk , en voor berispinge ópen.

125. Een gefcheurde KL O K.

Ex püifu nofcitur. On la connoit au fin. jBïlU RcitUt fle

am ftïan0.

Zorg dat uw taal nooit meld , hoe zot en dwaas ^ bent

;

Hebt g' een geheim gebrek, 't werd door 't geluid bekendt.

ii6. Het SPAANSE KRUIS, op een SCHULP.

Pretium Virtutis. Trix de la vertu. *S)cr CU0CUb ïolju.

Prent doch dit teken u iii 't herte, by de vreugd;

Het raatigdt dertelheid en kwaad 5 't is loon van deugd.
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12,7. Ec:! LEEUj z'tg 'm een SPIEGEL ziende.

Semper idem. Toüjours Ie même. ^!5fit bCVfCÏbC»

\\in welke zyde zig de Dapperheid befchout,
'/.' Is iteeds zig zelve alom gelyk , als deugd en goudt.

128. Een HAND , d'ie een NET ophaal^.

Non femper tripodem. // neji pas tonjours fejle.

i,*5icfjt all3cit èïnm tD^cpfiiö.

Men werpt het Net nooit uit, ddn op dq,hoop van vis ;

De hoop is zéker, maar de vangil niet altyd wis., ^

\

129. Een KOMPAS en de NOQ.RD-STAR.
ïmmobilis ad immobile Nu men. Immobile a nne immobile T>eïté^

HnliciDcgïïdj uacli öcr iniöcïDcgliCi^cn Oottïjcit.

1. Ben onbeweeglyk, lla lleeds vatl, en wys nooit misj,

Gel)'k de zekerheid der vaiie Godtheid is.

1 20. Een SPHERE, en m'H midden een PEDESTAL,

Me trMik altus hoTöos. Uhonneu> [uit la -vertiljufques dans Ie

plusiiavi^J^^sXiciijt. t^ir ctjr folgct Öcr tufjpiti ïiif5 m

't Wierd aU'-miTdlfer gemaakt, bv 't ondéï-Tnaans geivémel;

d'Eer votgt de Deugd lleeds na, ja zelvs tot in den Hémcl.'

131. Een HOND ,. krabbende aan een B OOM.
Quietum nemo impuue laceflet. Ne cberche pas celui qninete

demande rien. ^\\i\yt bCU \\\t\X\ tlCT W\'S nidjt fucijt.

Doe nimmer vrugtloos werk , wilt gy niet zyn verkloekt.

Ki, loop 't gevaar niet nd; zoekt niet die u niet zoekt.

152.. Een HOND , die eenBOOM bewaakt,

Noli me tangere. N'éveïllez pas Ie Chien qiii dort.

fiuïjr midj nicijt an.

'k AVil niet gy onderzoekt of imant hem kan fchaên;

Ik nam de wagt pp my ; en ziüks, raak my niet aan.
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133. Een HOND, aan een KETTING vajï.

Securitas altera. On ejl enflusgrandefeuretequandons''eji
faijl des ^erturbateurs de rEtat. (it\\\ 0Cftin0CnCr JJÏCÏI

tïiijiet nifijt mcör.

Men is in zékerheid , wanneer men zig verlaat

Op Trou ; die is de rufl van den, geménen ilaat.

134. Een LANCIE, met drie KRONEN
Efle duces. Tour nous mériter, ilfaut vaincre ou motirir.

^xv^tw Ober l\fgcn.

Die {laat naer deez cieraên , moet mef'^^ea'.ftand beginnen ,

Hy dient te llerven , of hv moet fteeds overwinnen.

135. Een feniks:
Sola fafta folum Deum feguor. Je nen veux connoitre qiCuu.,

3iCÖ tDil luir cincn [tcniien.

Daar zyn 'er véle, die 't beitier jVan 't algemeen,
Toeëigenen aan twé of meer , ik ken 'er een.

/

i3(^. Drie PALM-BOMEN, op dne BERGEN.
Cum tempore. Avec Ie tempT^ t^^J^SX ^txt.

Hoe zeer een zake ook met aardt en na^ureilrF^.,

't Is all' gebeurelyk wat afhangt van dé tyd.

137. Een KROON, met tvjé LAURIER-TAKKEN,
Salus & vidoria noftra. ^n tïne bonne uniou confiftc nótre

confervation. Unf^C l)Ciï l3C|1:ci)Ct \\\ tVXi^XtH.

Als wy verenigt zyn, door llerk^e van één Kroon,
Zy overwinningen en glory, Eendragts loon.

138. EenSPHERE, met dne BOMEN daar in.

Brevis vita magnanimorum. Ce qui nous eft ut'ile nous quitte

toujours trop tot. ^Dic öcflc frcuuöc fïcröfn 5um crftcn.

Het lieflle en nuttiglle, in 't gezigt van ons begeren,

Doet ons vergangklykheid het allercerfl' ontberen.
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139. Een PELGRIMS-STAF, met een KARDINAALS-
HOED daar aan.

Duftore Deo. Tyieu condiiit tont. <5ott regierrt aïïCjÖf.

Hoe hoog of laag gy zyt in 's werelds kommerdal;
Wees nooit t'onvreën, maar denk, dat Godt regeerd 't Heelal.

140. LIEFDESTRIKKEN.
Fortitudo eJLis Rhodum tenuit. Larefïftencefaitpeur auTiran.

IBitierjtanö iagt htw Cyranitcu forcijt tiw.

Daar is niets flerker dan de Liefdeband op aard'.

Haar kragten miken den Tirannen óók vervaart.

141. EenTOO REN en VOGELS,
Accipio nullas fordida Turris aves. La le^ereté nc me faiiroit

plaire. Hutjcftantsiaftcit ifï mie 511 toiba*.

Men moeit een Tooren zyn , llerk tegen vooglen lagen,

Om d'ongellddigheid geduldig te verdragen.

141. Een AR E ND }tn de ZON z'tende.

Praeftantior anirnus. Saus craint€^._ -<0j^ne forcfjt.

't Geruft gewéte fchroomt nog duillernis of ligt.

Is zonder vrcez' eu vliegt de Zon regt in 't gezigt.

143. Twé FLAMBOUEN.
JadiK crefcimus. Nous vivons des "jents. '^tt lUillt» ïjï

unfcrc naönmg.

De \^ind doet ons beilaan, terwyl hy ons verteert

;

De wind is 't voediel dat ons dienilbaar ligt begeert.

1 44. Nedervalknde PTLEN , en een BOOG.
Trafta magis feriimt. Elles blejfent plus quaud on les tire.

%t 0:arflicr gcfyainien / %t fiarcftcr getroffen.

Trek my met kragt te rugg', wcnft gy my fnel en veer ;

tloe ilerker men my fpandt, hoe zwaarder ik verzccr.
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145. Een SPIEGEL.
SDicndidior motu. Je ftiis plus brillant qnnnd on rnagïte.

%t \\\t\yc \\\s\\ mift) lirlucot: / \t mtör icïj sIanf5C.

'k Ontveins niemants gebrek, nog Ichroom voor enig dingk:

Hoc 'k meer bewogen werd", hoe meerder dat ik blink.

14(5. Ecu ZONNEBLOEM.
\ otii fequimtur euntem. I^Ics defirs Ie fnivent dans fa courfe.

.ïl^ciuc iMunlfbc folgcn iijr in if)rnn ïauff.

Het ligt der waarheid is eens Chriilens doel en hoop ;,

'Myn wenien volgen het gelladig in zyn loop.

. 147. Een HERT, op 'i JVATER ^Iryvende.

Pacatis ludit in un'dis. Ilfe joïie aprés l'orag^.

C0 crnefscr ficifi nacij bcm fïurni. \

\ Hert neemt langkmoedig , voor- en tegenfpoeden waar :

't \'ermaakt zig na den ilorm, en denkt aan geen gevaar.

1^'^. Een SPONS.
Aliena gravant. Ce que je prens de dehors me rend pefaiite.

tDa?5 II ö tjon auttci'ÖaÜJ ntinc / marfit ntïcïj fcïjiuer.

't Geen mv maakt zwaar, bol, groot en zagt,

Werd mv van buiten aan gebragt.

149. Een STOEL,

Inutile ambnlanti. Je fiiis inutile a qni ne fe repofe point.

%t\ binic bmt nidit fo nirijt ruljct.

Gelvk de zégolf dient, hem, dien beAvéging lufl,.

Zo ben ik gants onnut den gêne die niet ruil.

150. EenTRlUMF-BOOG,
Gaudet fub pondere tellus. La terre eft bien atfe de meporter.

^ic crbr crfrcuct ftrïi mcineö Hall-g?.

Ik', overwinninss loon, en eind' van d'oorlo^sol 'gen.

Maak de aarde bly, die my op hare rug mag dragen.
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IJl. Een ledige FOGEL KOU.
Sine arte vacat. Elle eft tonjours vntde (ï la riife ne s'eu me/e.

et ift alV^tit ïaljr/ iuanu lift nicïjt barsu Mft.

Die wel naer d'oorzaak zoekt, veel dingen ligt verllaat :

z' Is altyd leeg, wanneer 't bedrog niet koomt te baat.

152. Een bondel P TL E A^.

Oiniies continet unus. Vu feul les unit tons. Jj^uc eillJ^'

ijaïtct Tïé aïle liep eïuanUcr.

Hoe fterk z' ook alle zyn , ten dienll van 't vaderland

,

Ken eniglle (nogtans) houd hen t'zaam in den band.

153. Een rOREN ofFIE R - B AAK, aan de Ze:

Terram perluftrat & undas. // éclaire la mer & la terre:

e^ kufïjct tiem iiiccr iinti öer crbcn.

Een duble nuttigheid verfterkt myn dienll en waarde;
Al ziende naer de lugt, ligt ik de zé en d'aarde.

154. KVFIDO, breideldeen LEEU.
Refrenatus Agnüs. J'en fats nn Agneau. %^y mac^C tl»

3iam baiaur5.

De Liefde weet 't heelal te temmen door haar vlam

;

Zy maakt de Duif een V'alk, en van den Leeu een Lam.

15)-. Een ZONNEÏVTZER , met een donkere Lugt,

Mihi tollunt nubila folem. Les nuages me dérobent la lumiere.

"^it töoïfftcn mmcn mtr inrin ïïcföt ïtïf0.

Wat baat my, dat ik IM gereet tot myne pligt?

'De wolken \an verdriet benemen my myn ligt.

ij(5. Een HARK.
Sparfa colligit. Il ramaffe ce qui étoit é^ars. ^t iiCVfültÜCt

t"a.3 tïcrilccuete.

Ik geef geen vrn':!ten, maar breng neti^s by malkaêr.

Al 't geen door agtloo:aheid verilrooid lag, hier en daaiv
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157. Een grote en een kleine PALMBO O M.

Uno avulfo non deficit alter. Mori^ fun, fautre Jiait,

IDaii ti\m tïiriit/ Vuirö t»er anöer grttoren.

Die is vergaan , Deez koötnt Aveêr aan

;

Het éne is klein, het andre groot; Het éneleeft,het andre is doodt

158. Een PAAU, zyn STAART mtbreidende ,

met zyie JONGEN.
Non minus caritativus quani fuperbus. ^nffi charitable qiCor-

gmilleux. Miijt iutnigcr Cfitt^licrrjig aï^ Ijoffartia.

Ik ben de deFfif^fte van all' de vogcldieren; " "

't Is waar, ik ben heel trots, doch niet min' goedertieren.

1J9. Een PAAU, ^^edekkende zyne JONGEN
Ciim pitdore Ista foecunditas. • La Chnr'ité avec la pudenr.

©ie iicbc liiït ffIjam.

Met fmerte voortgebragt en metf,veel zorgs gebroed.

Bermhertigbeid en Ichaamt', beheerfen myn gemoed.

y6o. EenXAPRlKORNUS.,
Fidem fati virtuie- fe.qucmur. La ^uertu eft meilleure que toutes

les chofes dn monde. CllGCUt) llÖèrtUUlbft fllïc^.

Niets is zo raar en fchaars-dan een regt deugdzaam Man.
De deugd is beter dan all' vvat men hebben kan.

161. EeuSCHlLDPADT
Fcllina lente. Avec la patience , on vïent a bout de tout.

iDcbiiit ubcrtoinbct aïlcö.

Tot d'ongefladigheid kan my nooit imant dwingen

;

Men ziet door het geduld d'uitkomft van alle dingen.

\6i. Tzve verenigde ANKERS.
Duabus. Rien de plus apnré. $tcüt Öiug flC|)CrCr,

Voorzie u van 't geloof, en neemt de Hope meé

,

Daar is niet veiliger op 'swerchls holle ze.
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163. Een EILAND,
Tufcorum & Ligurum fecurati. Setireté a plujïeurs.

^idjtdjtit fur ticïe.

Al leg ik als onnut in 't ruim der zé, alleen,

Ik ben nogtans , behoud en heil , van menigeen.

i6j,. diana, met een KAPRIKORNUS.
integer vitae fcelerifque purus. Le Sage a domination fur les ,

AJlres. ^ic iuci.si)cït 0cl)et ubcr öie ^5>tcrncn.

Hoe zeer men W eet-lult zag zig zelven zwaar verwarren;
Zó gaat de Wysheid nog veel hoger dan de Starren.

1^5. Een KROON, boven een KRUIS.
Dei virtus eit nobis. La vertii de T>ieu avec nous.

tDic lirafft a3otti.ö mit uiiö.

't Geruft gemoed , is 's menfen zégen

;

Godts deugd met ons , op onze wégen.

166. Een VROXJ, tuffen een LEEU en een ÏVOLF.

Hetruria pacata. La pa'ix entre la ferooité ï3 Vinfatiabilité.

ïDcr fn'rti iibcminbct graufaiultcit.

De Vrede is zelfs geruft, gefterkt door h-ire zeden;
Daar zy ftaat tuiTen 't Wrede en de Kwaadwilligheden.

1Ó7. Een DOLFTN, om een ANKER en STUUR,

Feftina Icntè. Ne faire rien fans confeil. l^iC^tÖ OÏJltC ratïj.

Miftrou u zelve altvd , op dat gy zeker gaat,

Jin wat gy doet of laat , doet nooit iets zonder raadt.

\6%, Drie RING FjN, 'm malkander.

Superabo. Je vaincrai toutes chofes. 0[f|j iucröt aïïC.$'

iilicrluintirn.

Aan myn veréning is nog einde, nog beginnen ;

'Zulks zal ik, door die kragt, het alles overwinnen.
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i6^. Een LAURIER,
Lacdentem laedo. Il ne faut point ofenfer, mats défendre.

3?fÖ ijcdcfsc ben/ bcr miclj ijerïffset.

Die wvs doet, laat my beft in ruft en ongefchonden ;

Want die niy fchïide'doen en deren, zal ik vronden.

.170. Een SCHIP.
Profpero motu. Avec la diligence ^ Vétude ,,011 vient a bont

de toüt. "4llï£ <25IuCÏt.

Men kan door naerftigheid 7,ecr veel te boven kómen;
Met voorfpoed, leid my kon ft dwars door de woelle ftrómen,

171. LUKR ETI.^ , dood haar zelven.

Famam fervare memento. Moti exemple dtirera tonjonrs.

•Jcö \ïïii-tsc aUscit icöcn.

Mvn Eer dwingt mv, mv zelv' den fteek des doods te geven;
Die fterft, als ik, ilerft nooit ! want ik zal altyd léven.

172. HERKULES, 'm de WIEG,
Hinc labor & virtus. T>cs ici Ie travail Ö? la force.

l^icr 3Ciat firt) fd)on bie ariicit unb bie tugcnb.

Der dapp'ren eedle moet werkt zelfs in d'eerfte jeugd ,

Ja van de wieg bcgindt reeds d'arbeid en de deugd.

173. KOORN, door STORTREGENS nedergejlagen.

Ne quid nimis. Rieu par exces, ^er UÖerjlu.Ö i|t fcïjablifij-.

De Nattigheid verdwynt door nutheids overmaat

;

Daar 's niets zó dierbaar waard', of al te veel is kwaat.

174. HetTROJAANSCHE^ PAARD.
Specie Religionis. Sous pretexte de Religion. ItnbCT bClU

ffïjcin bcfs <0ïaubm.je?.

Ta, onder glimp en fchvn van deugd en godtsdienft, vallen

De hoogfte'fterktens, en d'ontzaggelykfte wallen,
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17 j. EenPRAALSTy^AK, van veroverde JVAPEN-
TUIGEN.

Alienes fpoliis. TDes dépouilles (Tautrul. '3iuf5 tiwt^

anbfrcji rauli.

Bewys van dapperheid, konll, lift, geweld en zégen:
"t Randfoen des bloeds , door roov van anderen verkregen.

176. Een PAUSELTKE KROON , de JVERELB
heflralende.

Librata refulget. Elle eclaire également a tous.

.^ic ffi)cint aïlcn gïficïj.

Haar ligt verfpreid alom zig over 't groot geheel;

En geeft aan 't nut' dier glans, een ygelyk zyn deel.

177. Een afgefpeende TAK van een BOOM.
A fe pendet. // dépend de lui méme. <i^t ÖCflrfjCt

toor ftfö fclbcr.

Gelukkig zynze, die van zig alleen afhangen.

Heel van zig zelv bellaan, noch vrezen, noch verlangen.

178. Het NAGTLIGT.
Ex Lumine Solis. T)e la lumiére dn Soleil. ^urcij tlCH

g!anf5 bcr jonnen.

De Maan werd door de Zon , d'Aard' door de Maan verligt.

Dus doet die geeft, ontleendt, en die ontfangt, zyn pligt.

179. Een SCHILDERS PANNEEU
Ad omnia. ^ tont. ^u alfcm.

Schoon ik onkundig, mvn aanftaande lot niet weet,
"k Wagt alles zagtkens af, tor alles fteeds gereedt.

180. Een EILAND.
Neutri adh:ïreiidum. Ni d'un cóte^ ni d'autre:

!ï*cï:ttai tljci! anïtaufjcn.

"t Zy 'k u links kómen zie, of regts zie van my gaan,
'k Blyf fteeds bcftendig en hang geen van beiden aan^
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i8i. Een KAARS ^ waar b'y andere werden ontjiéken,

Sine damno fuse lucis. Sans dechet de fa lumiére.

<B\y\\t fcïjaticn i^xm Mtt^t^,

Maak dat g}'- , buiten fchaê van uwes geeftes ligt

,

Uw's naailefis Eere voed, en menigten verpligt.

i8i. Een ZEILSTEEN.
Volentes trahimur. Force volontaire. Wil iUertiCtt

üjülig gesogen.

Hy trekt en voelt , terwyl hy trekt , zig zelven trekken

,

Naer 't oord waar om en naer , al zyn begeertens llrekken.

183. Een GRAF-STEDE, en dalende ZON.
Futm-um indicat. Il proiioftique ravenir. <(t^ scigt tia.é

3uhuuftige.

Leer, levende, u zelv' tot d-oodzyn te gewennen;

Het Graf geeft, als deez Zon', 'tloekómende te kennen,

184. Een BOOM, op een ROTS.
Quis evellet ? ^li pourra Varracher ? WtX ftau i\^Xi

'k Wierd langzaam groot en zag my ïlormen vaak braveren 1

Maar nu 'k geworteld ben en ilA , wie zal my deren ?

i8y. Een LIEFD ESTRIK.
Mors fola refolvet. La m'jrt fcnle me denouëra. tJDCr Cobt

alïcin itan mifïj auf^afen.

Myn rterkte en duur , is van myne enigheid te hopen ;

Myn Strik blyft vail : de dood alleen zal my ontknópen.

x%6. Een BRANDER.
Damnum minatur non timet. // menace ^ n^a point de 'J>eur.

€0 tvolict / lUï'ö forrljtct lufïjt.^.

Een Brandfchip duld niet, dat aan boord, hem imant koomt..
Hy fchroomt voor 't geen hy dreigt, en dreigt door 't geen hv

fchroomt.
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187. Een DEGEN.
Progite liUiros. // ne faut que me montrer des lauriers.

Ik ben tot alles dat grootmoedig zy genegen. \
Wys my Laurieren , en zy zyn voor u verkregen.

188. Een ZONNEBLOEM,
Quocumque fequar. Je Ie fuivrai par tont. %i\y iüiiï

iïjr ubcraï foïgcn.

Ik ken myn pligt altyd , al was 't Heelal verbolgen

;

En zal de Zon van myn beilaan, met yver volgen.

189. Een jongen AKE ND ^ die vliegen w'il.

Non annos animus requirit. La valeur n'attend pas.Je nombre
des années. '©er iButïj friigt uacï) brm "Hïta* mfljr.

Een edelmoedig hert , agt zwakheid noo; verdriet;

y - De deugd breekt altoos door ; wagt naer de jaren niet.

190. Een L AUR IER- en een .M ïRtUS-T/l K.

Altera , alterius merces. Uune eft la recompenfe de l'autre.

d'Eer en de waardigheid, verzeilen lleeds m'alkandcr ;

d'Een van de twé dient tot vergeldinge aan den iinder.

191. Een BTE N- Z ïfAR M.
Quterit ut proiiciat. // cherche de s'enricher.

\

^\t fudjcn tien gcusinn.

Leg uwen arbeid aan , op dat g' uw nut zoud geven

;

't Is "om der Byen nut en voordeel , dat zy zweven.

191. Een ZJVALUJVE ,
/';/ der ZONNE-SCHl N'.

Gratiatus cvocat ardor. Sa fazorai/le chaleur mattire.

%\yct angcncljmc tuarme ïotóct miclj.

Laat fteeds uw neiging naer 't verheevne zyn gewekt;
De warme kocftering der Zon, de Zvvalu' 'trekt.
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.ip3. EenWrZERvaneenUOROLOGJk
Tüt horas quot vires. Je marqnerai les heures felon maforce,

'Jf|j 5Ci9C ÊJie ui)rcn nacïi mcinct ïtraft.

Jl: Iaat geen ilip des tyds als ongemerkt vergaan ;

'k V\'ys, volgens myne kragt, aan u all' d'urcn aan.

194. Ren "hloejende BOO M.

Si tempus favebit. Sï Ie tems m'eft favorable, H^auu Cië

Oar Wtittx tüirï».

jVlaak dat een iegclyk 't genot hcbb' van uw léven

;

ïk zal, zo my de tyd bcgunlligt, vrugten geven.

195. Een KORA/IL-TAK, bwten 't IFater.

Duritlem quaero. Je fcrs ponr rnendnrcir. %i^ rtOUUltC

ijcranfs öamit ui) i)ait lurrtie.

Tk ben in myn natuur, bcwechelyk van aardt.

Zorg dat g' uw wezen en natuurlj'k zyn bewaardt.

196. Een/öort van SPAANSE BREM, die des

ogtens lieflyk rutkt.

Mufis aurora benigna. Le mat'in eft favorable aux Mufes.

^ic iBorgcufluntit ijatt <öoïti in .ïP.unbt.

Bedien u in uw jeugd doch van haar gróte gunften ;*

Des morgens invloed, is de voedller van de kunften.

197. E.en HAAN.
Et Soli &; \larti. Je fiiis devonc au Soleil @ a Mars.

%i\ fcin ïifr Eoimm inip bcm iBar.sf getuictimet.

Ik ben de wagter van al 't raensiSom, Aveèr de plagen;

Ben aan de Zon en Mars geheiligd , al myn dagen.

198. Een PALMBOOM, met ONGEDIERTE
aanzynlVORTEL,

Invidia integr"ra':is aflfecla. Venv'ie fult Fintegrité,

^jr nciti falset Der 0Ottc.ö-f0rdjt.

De Boosheid is en was (leeds op de Deugd verbolgen;

Nyd, is altyd gewoon de Godtvrugt te vervolgen.
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100. FIOLEN,
Humüibiis gratiam. Ily a de la beauté dans Vhumïlité..

^5>cfïone \\\ öcr «Demtiti),

Heb geen verfmaadheid voor de laagile van uw vrinden;.

Daar is ook fchoonheid in de Ncdrigheid te vinden.

200. Ren ZONNEBLOEM 'm *t duïjler ^ voor den dag,.

Solem fpefto. J'attens mon Soleil. ^dï CrVuattC lltCÏnC ^OnUC>
Elk een vernoegt zig met het geen zyn arbeid won

;

Ik , die niets door my zelv' verkreeg , ik wagt myn' Zon'.

201. Een KEIZERS-KROON-BLOEM.
Modefta juventus , honcfta feneftus. Sa naiffance eft modejie ^

fa vtellefe honorable. ^\ytt 'JllOCUtl \^ flttlam / lint»

iïjr 3lïtcr arJirtiar.

fk ben, een wordinge en geboorte, een lage blom:
Maar agtbaar en verhoogt in mynen ouderdom,

202. Een MOL,
Atris nil obfcura latebris. Elle eft avengle & cherch'e robfcuritê,

<Qx ifl liïinb un jiicbt "^it 'lïuftmiusf.

Met ópen ogen blind , bemind men 't onderfcheid ;

De Mol, als fchuuw van 't ligt, zoekt naer de donkerheid.

/ _

203. Een BEJ ER ^ dis z't^ zelven de GEILEN afbyt.

Modo vita iupsrllt. Tour fanver la vie. Eu rCttUllg

fciuce lUcbnijaf.

Maak dat uw waarde u niet teel duizende berouen

;

*k Ontneem my 't waardlle deel, om 't léven te behoucn.

204. £f/7 B E VE

R

, knagende aan een BOO M..

Perfeverando. // en vieudra d bout par la perféverance.

Ct lïiirö iij:i aii**ïircitTcn / "^^ww tr fortfaljret»

Door zyn gcfladighpid , zal hy zyn wens genieten

;

Wilt gy iets groots bcilaan, laat ugcen werk verdrieten.
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20 j. Een AREND.
Non Ciintu, fed aftu. Kon fas ma voix , maïs mes a5tions.

Bkht mtiwt ftim / foiiiïer mcine ttjaten.

Hy 's dwaas die zig door damp of wind tragt te verzdden;
'k Werd niet verheerlykt door mynll-em, maar door myn daden.

zo6. Een KROKODIL,
Tempore & loco. Il fait Ie lieu tê Ie tems. <^x ftCUUft

öcu Ortlj unö Die 5cit.

Z(5 gy iets onderneemt, denkt wie , en waar gy zyt

;

Leer van den Krokodil; hy kent en plaats en tyd,'

207. Een INKHOORN, fchillende NOTEN.
Latet abdita. Tu ne- rauras qn'avec peine. *Z^U fóït fi0

o|)nc miitiC nifi)r tuUoiumcn.

Verlies 't geduld niet, loopt u in 't geluk iets tégen.
Daar werd niets nuttigs, dan met moeilykheid verkregen,.

208. Een STRUI S., lopende.

Non volatu fed curfu omnes fupero. X^*? fe voie point , matsen
courantje les furpnfe tons. -Jfï) ^Tfrg^UÜ'Ijt /' flÖCl* \\\\t

ïaufixu iifccrUsintüC ifï) aïle.

Bedien u van 't gene u 't nutile en natuurlvkll' zy.

Ik \'licg niet, maar ik loop al 't wplid-gcdiert' voorby.

209. Eè;i AREND.
Kt profundiiïima quajque. Il\joit jttfques dans les ahymes.

<Cr ficljct ïslö in bcri abgrunti.

Die naer de Heemlen tragt en let! op 't groot begin,
Ontflipt niets , maar hy ziet ten diepen afgrond in.

210. KUPIDO, Emencie.

Crefcent illae crefcetis amores. 'Deux coeurs s'unijfent.

^ïDcn i)crr5cu fugtn firij 5ufammen.
Ken ongeënten boom , zal wilde vrugten voeden ;

Twé htrten moeten zig verenen, toL behoeden.
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211. Een AREND , op 't Hoofd van een HART,
, Inflante viéloria. Je Ie tnerai par fan aEiivité, ^CÏJ tOJjtC

iön öui'cij fciiic arücitfamftcït.

Verhaafl u niet te zeer , 20 't niet zy hoog van noden

;

'k Zal hem door werkzaamheid
, (zegt d'Arend) zig doen doden.

lil. Een AREND , met een BLIKSEM en een

LAURIER-TAK.
Unicuique prope. A la guerc <$ la paix. 23C(IUaitt 5^01

hvïcg luib fncbcn.

Myn fterkte en dapperheid van aardt, ?"e]yk van naam,
Is even zeer tot vrede en orelos; bekwaam.

213. Een SLANG , haar zelven het VEL afftropende,

Vetuftate relifta. Je ferai plus beau quittant ma vieille peau.

Siciï luerbc fcïjoner / toanii irjj ntein altc ïjaiit tocdafTf.

Als ik myn oude huid zal hebben uit getogen

,

Zal ik veel fchoonder zyn , in aller menlen ogen.

114. KUPIDO, ftoot een TERM omver.

Cedere nolo. Rien ne raarrêté. i^iCÏJt.Ö tUlbCrfldjft lllir.

Std mv vry ruim, op alle wégen;
Waar door ik wil, houd niets my tegen.

1 1 j. TIVE L ING E /V van FR UG TE N.

Conjunfti fumus. Nous fommes uit is. J)0 fmb U)ir terciuigt

IA na dient man en vrou door min vereent te wezen.
Dat fcheidingswond , nooit door één mens kan zyn genezen.

1 1 6. Een brandend HERT, tuffen een LELT
en een ROOS.

Decor, candor & amor. La pureté de VAmottr eft lafineerité..

jDfl]on nuts faiiber.

'k Ben fchoon en zuiver en Hel my gcrud ten toon ;

Om dat , 't geen my omringt , ook zuiver is en fchoon.
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217. EenPTL, naer STERREN,
Unus fufficit. Vne feuleme fuffic. sjjin eïnfsigCt ijl: IttïC 0CnU0.

'k Laat yder zyn begeerte vry ;

Een eniglle is genoeg voor my.

218. Twé brandende HER TE N.

Ex duobus unum. T>e nos deux caurs VAmottrn''en afait qii'un,

33on imfcrn 3Uïcp l^cifscii tjat bie Eicöe uur tiwt^ ganacöt

De Mm wiil van ons tweên
Door gloed te maken een..

219. Een brandend HERT, 'm de ZONNE.
Elevor ubi confumor. Je niéleve ouje confomme.

%t\y iöcrisc cri)olicu iuo \t\:s tia'ürcnue.

k Wil m' aan iets groots, ietsfchoons, vaftmaken en verpanden,

'k Verhef my telkens meer, naer 't vuur dat my doet branden.

220. Een PELIKAAN, met JONGEN
In morte vita. La vie dans la mort. ^aö \t\stxy mitteu IIU tOD,

Wat is de ware liefde aanbiddelvk en groot!

ïk liort myn bloed en vind dus 't léven in de dood.

221. Een HAND, houdende een BOEK.
Fac folvere nulli. Jr ne déclare rten. 3ifïj ïaff^ \\t\\\t\\ fafleu.

Hoe menigvuldig zy by een 2,vn, met hun allen,

ïk houze vall gedrukt, en laat 'er geen één vallen.

222. Een ZONNEBLOEM, zonder Zon.

Vivo inter anguftias. J'attens mon SoleiL %t\y FttlU \\\\t\y

\\k\si uniïücuticn.

ó Léven-vocdller ! als ik moet uw kragt ontberen

,

Kan ik onmooglyk my omwenden ofte keren,
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223. Een PARADTS-VOGEL,
Altiora petit. // ti'afpire qti'attx chofes élevées.

<Cr fuct)ct öïc l^orfc.

Wen naer het Hoge en van het Idge , lleeds uwe dgen

;

\\'ilt gy uitmuntend zyn, poogt lleeds u te verhogen.

224. EenJVlMPEL, boven een TE NT.

Semper in motu. Si vov.s changez , je chnngerai.

ibann öu ticrauDcrfl: / bcranöcrc icli auclj.

Iv Ben niet weêrftrévende aan uw' kragt , gelyk véle andren

;

Zó gy veranderd , 7al en moet ik ook verandren.

225-. Een WE RE LD -KLOOT., op zy leggende,

Stultus fidit. Sot qni sy fie. ^\\\ naiT traut barauf.

Hoe zeldzaam wankel is de Wereld, wel befchoudt!
Hy 's zot die zig. daar op geheel geruft vertroudt.

2 16. Tvoé PALMBOMEN, malkander genakende.

Idem nos unit, 1)11 même penchant nous unit. ^\\\tx\.t^

"VX'y zyn van één natuur en werking, van één naam'.

Een zelvde neiginge verénigdt ons te zaam'.

227. Een SPIEGEL.
Dico vera. Je dis la verité. %t\} fa0C blC tUarfjClt.

Hy wende 't oog van my, die lufl: fchept in 't bedriegen;

Ik zeg de waarheid , kan geenfms , al wilde ik liegen.

228. Een HERT'tn de ZON, door een BRAND-
SPIEGEL ontftéken.

Inflammatur. Je hrnle & ne confume pas. %i^y Öl'CUU^

Tk vo'^l een dubbelt vuur, m^m warmte (leeds vermeêren^
Ik brand geilaèg en iterk, doch zonder te vertéren.
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229. Ren gebroken DEGEN,
Reparari non poteiL On ne peut la fottder. <^g Rail UlCJ^t

gdotöet iuertifu.

Het ftaal van eerbaarheid, zó algemeen begeert, \
Kan, eens verbroken, nooit zyn weder gefoldeert.

230. Een L.^URIER-TAK.
Aufpice Deo. Diett aidant. ïHit 45ottCÖ ÏJUÏfT.

Een gróten Elefant en d'allerkleinlle Mier

;

Een Tak , gelyk heel 't Bos , 't wierd all' door Godts beftier.

231. Een B R AND -S P lEG EL 'm de ZON,
tegens een SCHIP.

Intrat lux & exit ignis. Il y entre des Inmieres^ enfort dufeu.
1lïcfï)t gdjct \)m:\\\ itiit» fcur ||eraur5.

Wy fprékcn harde taal, al zyn wy beide ftom:

w'Óntfangen niets dan ligt, en geven vuur weerom.

232. De SCHORPIOEN m de ZODIAK.
Pejor fuperius quam infcrius. T^ire la h^nt quïci bas.

<0bcu }x:l)at«ïif ï)cr al^ aufj Utr >Crticn.

'k Ben nog veel fchaadtykcr door myn natuur en leden,

O.uhoog aan 't fierraamcnt., dan hier op aard' beneden.

233. Een PTL.
Vel afcendre vel defcendre. Ou monter ^ ou defcendre.

l^inauf oöcr ömaö.

Daar is geen ftiliiaand Hip, der dingen te bepalen,
Beweging voed 't heelal j 'k moet ryzen of'k moet dulen.

234. EenGLOBUS..
Adell adefl. Trefent a tont. ^\t ift llÏJCr alï CfgcnVUCrtig,

Hoe 't met d'omwentling' van 't hedal gelegen zy

;

Ik ben digt by de Zon , de Zon rondom by my.
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23 5. Ecri BOOM , op de kant van het Water.

Memor adverfae. Afe reffouven'ir de radverfité.

Werd nimmer llerk of fchoon, voorfpoedig of zeer magtig.
Of weeil oplettende en des tegenipoeds gedagtig.

zi6. Twé ROLLEN PURPER.
Purpura juxta Purpuram. ^Ponrpre contre Tourpre.

Purper öcn 'fJuvyur.

Godzaligiieid by Trou, en wysheid'-b,y de deugd,
Is, als het purper is, by purper, aan de jeugd.

137. Een KRO O /V, op een KUSSE N.

Bonum fallax. Biert.trojnpeur. ^rtriCgïicIje.Ö 0llt

\Lv\. Kroon en KuiTen, ook ih fcllyn hoe fchoon en zoet,

Zvn vol gevdren en het is bedriéglyk goed.

138. Een SCHIP.

Confule utrique. Trccautionuez par les deux bouts.

Cra0t fbrg fur bc|iöc.

Waar zé en wind u leid , wilt alle klippen meiden,
T-org voor het vooril zó veel, dan lagteriV; 'Waak voor beiden.

139. Jonge BOMEN.
Ex fafcibus fafces. Vu en produit d'autres. %\X^ ÖUfCÏjelU

Inifffjd.

Wees ftceds bedagtzaam in uw lAten, doen en woord;
En denk in al uw doen, dat d'een brengt d'andre voort.

240. Een SrORM-BLOK.
Labor omnia vincit. Le travailfurmonte fout.

^3ii'brit iiïJcrlDinöct aïle.ö.

Konft dient tot fteunfel van gemak

:

Door arbeid werd het fterkite zwak.
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241. KUPIDO , met een brandend LIGT.

Nunquam extinguitur. // ne s'éteindra jama^is. <Cö ÏUift

incmoïïï aur5gcÏDrc!)t tucrticn.

Zó lang de liefde blyft des menfen wens en luil.

Zal 't vuur van tëlinge, nooit werden uitgeblull.

i42. FIOLEN, hy een CIPRES.
Sola mini redolet. Je ne trouve que cette odeur la de douce.

tE^iefcr 0crucl) aïïcin \<X mir anscncijm.

Ik vind de needrigbeid behichelyk en zoet

;

De lage needrigbeid is 't naailc aan 't hooglle goed,

243. De ZON.
Neque retrogradior, neque devio. Je ne rectilo poïnt ^ K§ ue

> fourvoye point. %t\'^ ^t\)t niemaïjï.sÊ 3urucft nocÖ
uörr öic fritcn.

Hou u fleeds bv uw aart, wat gy u ook befluit

;

Ga , ^als de Zon , nooit Icheef , voor all', niet agteruit.

244. Een HAL M ^ door zyne zwaarte gebroken,

Mihi pondera cafus. Le trop niaccable. %\\ t)ieï

imterbrucrtt miei).

Genoeg, is meer dan veel te veel, in onze dagen ;

Te gróte voorfpoed vak gevarelyk te dragen.

/

245. F^en ziedende KETEL.
\

Si nifi aqiia nil valet. S'il ny a que de Peau elle ne vaut rien,

tl^an nur laafTfr tiarin ilï/ id er lüdjtö 1111(5.

Het dierlyk léven, zonder geell, ftrekt tot verdriet;

Ken Ketel, die niets meer dan water heeft, deugd niet.

24Ó. KUPIDO, m^t een VAAN.
EfFeram aut referam. Je mourrai ouje femporterai.

%t\\ toil fïcrfjcn ober oïjftcgni.

Men moet grootmoedig zyn en dapper in den noodt;

Een edelmoedig hert, zoekt of naer ére of doodt^
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247. Een BALANS.
Siateram ne tranfilias. Sois neutre dans les interets de la Jufiice-,

^cut uupaitöfpïfcl) in curciii Clïct)ten.

Wees altyd billyk, in al 't geen gy doet of xegt

;

En liceds onzydig, in 't uitlprckcn van 't gercgt.

248. KUPIDO, wileenSCHILDPADT
VL E UGELS aanzetten.

Ut fit velocior. ^fiu qii'elk aille plus vite-, 3Cuff baf5
^\t gcrcl}Voinbcr gdjc.

Die traag is van natuur, let nog op rede of kunll:

;

Bind traagheid vlcuglcn aan, zv trekt geen vrugt dier gunlL

249. IX10N\ een JVO LK omhelzende.

Nihil fifta juvabunt. La feinte ne fert de rien.

^inbiltmna ijiïlTt iiid)t^.

Hy 's dwaas, die zynen aart aan 't ilrydige verbindt;-

De veinzery is te vergeefs , wat zy begint.

250. Twè ftótende B O KKE N.

Deus nobis hsec otia fecit. La bonté de T)ieu nous rendjoyeux

^

(0ottC0 gutc maclif^invs froïiclj.

Wy volgen onzen aart; volop verwekt ons vreugd;

De goedheid Godts maakt bly', en onbewull verheugd.

2)1. KUPIDO y JJaat een ander , die aan *t zeer voeldt.

Os cordis fecre^a revelat. La bouche parle de la plenitude

de coeur. iBvc juunb 5Cirjct au tict5 loerisen gnmt».

Die mvne fmert verzvraart, is erover dan een rover;

Daar 't hcrte vol van is, daar vloeit de mond van óver.

2)- 2. Een KROON.
Unara petii a Domino. Je n'ay demandé que cela au Seignem\

Mvn poging was de Kroon die m^'^ne ziel vereerdt

;

ïk heb (in myn gebed) niets meer van Godt beg^eerdt.

I
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2J3. KUPIDO, draagt een HERT.
Nee celatur ignis. Je ne puis bruler ïê me taire. %t^ JiaU

nicöt ftürcötöciöcn unti ijrenuen.

Ik kïin niet branden en my brandende vertéren

;

En zwygen van dat geen , waar toe llrekt myn begeren.

J54. KUPIDO, hl de LTNB AAN,
Crefcunt vincula recelTiK En nCéloignant mes Hens croï(fent.

^urrfj mcmc cntfcnmng timucï)rcn ftrö nttinc banbe.

k Gd agterwaards, en 't doel der ógcn, zyn myn' handen;
Door myn vervvydering vermeerderen myn banden.

15J. KUPIDO, vaart over 't JVater op Z'yn KOKER,

Amor praellat ufus. UAmour trouve des moyens.

tSDiC iïcbc jiubci niiad luiö lucgc.

Geef in de liefde , op geen -verdriet nog plagen agt

;

De Min vind midlen uit, te voren nooit bedagt.

2j^. Een gefnoe'iclen ETKENBOOM.
Per damna , per cedes. Je repoufc aprés avoir été blejfé

Sidj toacijfc nacl] bmt \t\s ücrVüunöft üjoiticn.

Ik fbi fteeds pal en geen mishandling doet my zeer;

'iv \\'as na myn' kvvetzingcn; werd iterker, meer en meer.

257 Een BTE, m een BLOEM-TUIN
Hinc ftudüs alimenta meis. Je pnife iet ce quejefai ailleurS'

•Jflï tjerfamï? ijicf tiaö irij anbcrtlujo ïjiix briiige.

'k Ben zuiver, fchoon ik my met duizende vermeng;
En maak met naeriligheid hier, 't geen ik elders breng.

2)8. Ee?i REGENBOOG.
Non aquas fine Sole. Toitit de phiye fans Scleil.

4iein rrgcu oljii 5>onnc.

Daar 's, zonder heul of trooil, geen pyn;
Geen reeen zonder zonncfch-'.n.
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ijp. Een oude STAM^ weder uUfpruitende.

In fpem exfurgit. // rcnouvelle les efperances.

Cc crncucrt \^\t l^ofnung.

Wraak oude dingen niet, hoe traag ook in hun loop ;

Een oude boom, die fpruit, vernieuwd de jonge hoop,

z6o. Een AR E ND , naer de ZON ziende.

Non efl mortale quod opto. Ce queje fbuhaite eji divin,

^Daö ifïj bcöcljr ijl gottlicö.

Dat al 't vergangkelyk voor uw gezigte wyk

;

Want all' wat ik bet'ragt, is enkel goddelyk.

2^1. Een ZONNEBLOEM.
Tibi Soli. Ceft four Ie Soleilfeul. <e^ ïjï alïciu fuC bïC ^mwt.
Ik fchvn geworden voor een yder in 't gemeen ;

Mi-.ar kent gy my te regt , 'k ben voor de Zonne alleen.

r6t. Ferfchetde IVAPENEN.
Eligite. Je vous donne Ie choix. ^jd) giö 'iyit ÖlC tüalll

Ik baat en fchaad , en ben heel dienftig voor 't gemeen ;

Verwerp of kies naer wens , ik geef de keur elk een.

2^3. Een KAPPER-BOOM, door een ROTS
gedrongen.

Marmora fendit. Ilfcnd Ie marbre. <itt brifljt IJie

ijartcftcn fïcine.

JBehou itandvailigheid, poogt gy u te verénen;

De naerltigheid breekt door, in d'allerhardile Hénen.

2(^4. Een I/TG E BOOM.
Fugit hiems. VHïver eft pajfé. '^tx V^iwiVC Ijl: furulicr.

Verb.ize u niet , vind gy iets aangenaams in my

;

De winter, die myn fchoon bct^vitl heeft, is voorby.
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i6j. Het afgedrukte BEELD van een SIGNET,
Ad finem fcrvitt. Je Ie confer'vcrai jnfcfii a la tnort.

"^ziy töiï c.ff iicijaltm \i\^':i in mcin graïi.

Wyk nimmermeer van trou, zelfs in den grootflen nood;
Bewaar uw's vriends geheim getrou tot in de dood.

z66. Een SPIEGEL,
Nemini parcit. // iiépargne auctm défaut. (Cr fpaïjrCt:

ftriiic ƒcljkr.

Jk voel , ik hoor nog ruik , derf d'ögen , kan niet fpréken ;

Nogtans ontdek ik 't all' en fpaar ook geen gebreken.

2(^7. Eenleggende PRONKNAALD.
Ad gloriam erigetnr. SI on la releve, ce fera pour la gloire.

it).inh jic ïüicöcr aufgcricljtet tüïrb / scfcijicijrt: c.ïï iucgeu öcc t\\xt,

\L6 my de tegefpoed ter aarde heeft gedreven %

t Zal om de glory zyn, werd ik weer opgeheven.

i6%. Een zeer hoge BERG,
Ut iemper afpiciar. Je fuis élevée -ponr étre vefie de tont Ie

monde. 0iCi] liiu aufgcricïjtct urn '^i^mx öcr öanfsm llDrït

gfffiim 511 tucrticn.

Laat uw verheffing fleeds ten nutt' van elk gefchiên;

Ik ben verheven, om van elk te zyn gezien.

lócf. De FUUR-KRING.
Hinc pura femina flammiE. Ceft ici la fourcetoutepure diifeu.

ïDi0 i(t brr ïautcrc urljjrunn bejö fcucr.ö.

Godt is alleen door kragt en aardt van zvn natuur,

De bron en oorzaak der bewéginge, en van 't vuur.

270. De RAM'in de ZODIAK,
Fclices inchoat annos. // commsnce Ie bonbeur des annéet\.

<Cc fausct tia^ glucftfcïige jalfjr an.

Niets kan de früTe icuf^d 'v\ voorregt evcn:iren;

Denk zy 't beginfel des gcluks is uwer jaren.
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271. Een HONDEN-HAL^-BAND , met PENNEN.

Abfque pudore. Attaché fans bldme. <JDÖÏ1^ tabCÏ.

Maak dat uw wapentuig u te gelyk vercierdt

;

'k Ben onberifpelyk tot dienll, waarom ik Avierd.

272. Twé gehuisde ANKERS,
In magnis non fufficit una. ^ne feule ne fuifiroit pas dans nne

grande Tempéte. CuiCr tOlirbC \\\ CÜlCm grOffCU ^^turitt

lücöt gcmig fciut.

Draag zorg, hebt gy een vriend, d^t gy hem teder fpaar ;

Een is al dikmaals, nie-t genoeg, in g¥oot gevaar^,

273. Een PTNBOOM, fnet zyne FRUGTE

N

Semper matura. Elle efl toitjours meure. <ïJr ift aïïjcit tCiff.-

Maak u altoos in Haat, waar dat men vat of gryp

;

Gelyk de Pynboom , want zyn vrugt is altyd ryp.

/

274. Een VOGEL, op een TAKgebonden.

Non volo, quando volo. Je n'^^vole pas quandje veux.

%t\} flif0C lucötbjaim.tflj toiïï.

Zvt g^'' aan uwen pligt verbonden, houd u flili_

Die zig gebonden voelt, vliegt niet wanneer hy wil.

27J. Een SMELTKROES.
Adverfa probanr. La bonté s'épronve dans Vadverjité.

'^it Qiitc luirb in ïuiïicrlïjmigrtcit proïjirct.

Lefid gy door uwe deugd, weeft niet te zeer bedroeft

;

De goedheid werd het befte in tegefpoed beproeft.

"^-^^Z6. De KROON van AR IAD NE.

Pignus amoris. C'ejt Ie gage d'amonr. ^\t ijl tia.^f J.ifautS

bcr ïrlie.

Poog fteeds in al uw doen, naer boven aards gewin;

'Ji Praal aan den hemel , door een' Goddelyke miü.
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277. Een RING, door iix^é HANDENgehouden.

Promilla frangera pudendum. Rompre la foi eft chofe honteufe.

(Ce 1(1; tinc fcyantic tim giaiuieu 511 ürecgcn.

Zü gy verenigt zyt, draagt wcderzyds gebreken;
Men m>ig tot nidcel van den Egten Ring niet IprékenA

278. Een STORM-HOËD , met SPINNEIFEBBEN
bezet.

\

Svmbolum pacis. CVy? Ie Jimbole de la païx. <^^ ifl ci\ï

StitïjCn iJC.8 flïCiïCU.ör..
"

/

Wees vrolyk, als gy niet hoeft wapenen te fme^eiïi

V'erroefl den Storm-hoed , 't is een teken van den vreden.

279. Een TEM PEE.

Virtuti &: honori. // ;/'<'/? dJdie' qu a la vertu 'S a Vhonneur.

Maak dat uw lighaam Godt verllrekke een heilip;dom;

Een Tempel aan de Deugd en d'Eer gewyd, alomm'.

280. Een SCHJLDPADT.
Domus fidiffima cuftos. Gardien fidele de fa maifon,

Crciicr ïjaus-öcüjaïjrcr. .

Wees nooit afwezig met uw voorzorg tot uw huis

;

Al was 't door overwigt u een zwaar pak en kruis.

281. Een dorre BOOM, met KLIM hezei,

Arida tccum. Je feche avec tot. 3|fïj tiorre au.öf mit iïir.

Uw flegte ftaat, maakt my afkerig nogte fchuuw;
En zyt gy uitgedroogt ; ik werde ook droog met u.

282. Een HAAS.
In folo curfu audax. // //V/? hardt que dans la conrfe.

(Cl* ifï aïïfin huljn / \\\\ lauffcn.

De dwaas alleen , is in zyn gróte voorfpoed flout

,

Gelyk een Haas. die op zyiV luperi zig vertroudt.
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283. Een OJEVAAR, wil een SLANG op/likken.

Conficere eft animus. Je voudrois les pouvoir détruire tous^

%t\j luoltc fic tuoï aiïc um-liringm.

F-cn wyze 7.al zig cler verleidcrcn rteeds belgen ;

Deugd zou heel graag dat ras ombrengen , of verzwelgen.

284. Eeyi lopende HOND.
Herum quaero. Je cherche Maïtre. %t\y fuCÏ}C CinC» ^^XXV(^,

Laat 'traagheid in uw pligt , u nimmermeer bekoren;
Spoed u ter zoeking', zög' uw Mèeller hebt verloren.

2^)-. Een GANS, op een TOREN.
Hollis adefl. 'Prenez garde , rEnnemi eft proche,

l5aöt af)jt tier jftinö i?l naije. V
Miflrou uw flerkte en kragt , in allerlei gety

;

\

Waakllecds, pail op, en denkt: de vyand is n:iby.

i%6. Een EENHOORN
Prae oculis ira. La colcre au devant desyenx.

^cr 5oni tor bcii augcn.

Beftier door 't oog der ziele altyd uw groot vermógen

;

d'Eenhóren voerd altyd zyn gramlchap voor zyne ogen.

287. ARENDS-FLEUGELS.
Protegent & deftruent. Elles frotegent , mais elles détruifent,

5>ïc ïirfföirmcu / unïi IjcrtJcrben.

Maak, uw befcherming aan uw evenmens niet fchaad

;

Wat baat uw grootheid, zó zy niets bewerkt dan kwaad.

zU. MUGGEN i door ROOK verjirooh.

Comprella quielcunt. En les divifant on les appaife,

Ecrjlreuct fiitb fi^ jïin.

In d'open lugt, doen zy hun hatelyke wil

;

Maar opgeflóten , z} n d'onnuttc, mceiltyds ftil.
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289. Twé HANDEN^ 'm malkander Jlaande.

Fide, & diffide. Fiance ö> defiaiice. CrauC Ullt» mif5traue.

Daar kan zelvs, vryhcids fchyn zyn by de flaafile banden;
X'ertrou en wantroud ileeds de kragt van oopne Handen.

290. Der KRAJEN JAGT.
Et juvilTe nocet. Charité dommageable. ^{i\^\tXyt HlCÏIf.

Wees om eens anders twift te iliilen, niet te klaar;

In rukelóze hulp te bieden , ilcckt gevaar.

291. Ei^n dorre STRUIK, met WATE R begoten,

Ferendum , & fperandum. Souffrir ^ efpérir.

iBaii ri!iir5 l^offcn imti ïcpben.

Dat ik elks voorbeeld ibek, in afgeleefde tyden;
't Lot der onmagtigen, is hopen en ook lyden.

.292. Een FOGELNEST, en een SLANG,
Coniilia confiliis frullrantur. Les conceils s éludent far les

coitfeils. öatïjc ïurcbfn tJuvclj Eatïje 511 lücïjt gcmacïjt.

De fndde boosheid , werd door boosheid ook gebreidelt;

Raadflagen worden door raadÜ/igen 't bcll vei:eLidelt.

293. Een SNT- MES y aan een gefnoetden BOOM,
Purgat, non nocet. // émonde ^ il ne coupe pais.

e^s öcfdiiuibct/ abcr fcbncitict nifïjt ati.

De tugt is yder nut, zó jeugd als ouderdom.

Haar ilaal bcfnoeit de kroon, doch hakt de ftam niet om.

294. Een HAR P.

Majora rain(5ï-Thus confonant. Les plus-grandes s'accordent

avec les moindres. tDïe grO^CU jltmmCU ftfÖ Wit

tïcn ftïinnftcn.

Wil uw v-rpligtino;' bv uw mec'-der, van my keren;

'k Doe dunne fndren m^^t de dik're akordéren.
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ip). Een SLANG, onder B LOEMEN,

Prudentiaipfamct. La Tritdencemême. *S>iC iDci.OtjClt fcïbfïClU

De Wysheid krinkeld alsveen Slang, fteeds onder bloemen;
Men pleeg weleer zó 'n Slang de wysheid zelv' te noemen.

%^6. Een STIER.
In arena , & ante arenam. Sur Ie charnp Cy avant de champ.

S!n bcm jrdti / imti taJ? bmt jf^ïö.

'k Ben kloek, ontzagchelyk en boven mate flerk.

Zó wel van binnen in, als buiten, voor het Perk.

297. Een EGEL, op een HELM.
Decus in armis. Beauté d\irmes. <^\yc \\\ UCU Jl^affClt,

Boog vry op waapnen, die gy hebt door deugd verkregen.
Daar is in waapnen roem en manlyke eer gelegen:.

298. Een SP EGT, pikkende door een BOOM.
Haec merces tuta laboris. Je fuis affüré de ne perdre pas ma

peïne. 0[fï) löfrïïc gc\ïiïf5 mcïne JBuijc mcïjt bcrïicïjrcn.

Wees altoos lultig in uw' arbeid te verkiezen.
Als of gy zeker vv^aart, geen moeite te verliezen.

299. Een TORTELDUIE.

Idem cantus ffemitus. Mes gémijfemens font mes chants.

Jbciii Magen ïjï mein ^Öcfang.

De dood mvn^s Ega's, houd myn geeft en jeugd gevangen;
M)'n zang is myn geklag ; myn zugten zyn myn zangen.

300. Een paar D UIFE N.

Conjunftiofida. Lafidéliténousunit. «JJfc CffU 1JCrCini0t UU.^»

A'e/'laat getrouhcid nooit, hoe zeer vrvol^t door fmerten.
Want de getrouwigheid verenigt Duiven-herten.
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301. KüPlDO, b^ een ZONNEBLOEM,
Quü pergis eodcm vcrgo. Mon regard vers Ie Soleil.

.lUcin '3iug ficljct auf bit ^onne.

Gclyk een minnaar noemt de Maagd zyn lévens-zon;

Zu noemt een vroom gemoed, Godt zyn genade-bron.

302. Een NAGrEGAAL, met zjne JONGKENS,

Mcüor doflrina parcntum. N.os parens font nos meilleurs

maitres. 'SXxi^tu ^itztw ftuti iiufere liejïe llcör-mciftcr.

Denk, als gy troud, wat lall gy vry, neemt op uw fchoudren

;

J)c belle meefters van de Kindren zyn hunn' oudren.

303. EenPATRTS, u'n z'^n DOP kruipende,

Nulla mihi mora ell. A peine fuis-je né queje travaille.

^1 ïialt) if l) 0Cüo}jrcn lücrïsc / aröntc icij.

De dingen zyn zó haall op aarde niet geboren,

Oi' werken mede, om door hun werk te gaan verloren.

304. EenZJVALUJVE, op een HUIS^,
Amica non ferva. J^V;/ fnis ramie ^ mals non pas PEfclave.

•31c!) liin cin jrreunbiu abcr ftcinc ?leiöcïgene.

l^etaal de liefde altyd met tederheid en min

;

v.' Is uw vriendinne wel, doch geenfms uw Üavin.

305. Een KR AAT, vegt tegem een UIL,
Implacabile bellum. Toint de Taix entre nous.

t'x\\\ ifricbc untcc imo?.

De tvvédragt tuffen Uil en Kraay, kan nimmer miffen

;

Daar kan geen ruil zyn, daar twé op één wdter viffen.ge

/

30^. Een KRAAT, werpt STENEN 'tn een POT,
om de OLT te doen ryzen.

Ingenio experiar. J'en profiterai par mon efprit. 3[fïj tDftbC

0cnuf3 balïou ïjabcn burrïj mcine ïjei)entii0rteit.

Nut zyn de leden ons: maar nutter is aan 't land,

"t Op voordeel afgcrcgtc uitvoerige vcrftand.
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3 07.. Een B TE , op een ROO ,V.

Sine injuria. Je ne luifais aucun tort. 31CÖ tï^lC lïjï

hcincn fcljaticit.

Maak dat gy zeggen kunt, hoedanig gy u kweet;
Hoe zeer 't ten nddcel Ichyne : ik doe haar gants geen leet.

308. EenBTEN-KORF.
Labor omnibus unus. Elles ne travaillent qua la méme chofe,

^it arbciten cinericp.

Z-y zwoegen in 't gemeen, d'ecn zwak, en d'andre fterk;

Zy werken, maar elk werkt, ten dienll' van 't zelvde werk.

309. Een ZIFALUfVE, over de Z E vliegende.

Alió hybernandum, Elle cherche gifte ailleurs.

,S>ic fiicï^t ant?crO-\uo \\\xt IBoijminrt.

Die zig een woonplaats zoekt, om béter te bekomen.
Ontziet geen lyfsgevaar , op woeile wAterftrómen.

3 10. MUGGEN , haar in de KAAR S brandende.

Damnofa voluptas. Mon plaifir me co fite la vie.

Mtiwt hiil: ItDfïct mir tiaö Hcben.
Wil onbezonne lull met oordeel wederftréven

;

*c Vermaak der Mug, tot ligt, rooft haar 't nieuwsgierigléven.

311. KUPJDO en een FRTSTER, ineen

BLO E M- VE LDT.
Ingens copia , ingens inopia. Vabondance me réjoüit.

Ulicrf[uf3 crgcfsct ntirfi.

Alle overvloedigheid is aangenaam aan 't hert'.

Doch keur baart angll, en angfl baart in 't verkiezen, fmert,

312. Een SPIEGEL ^ daar een MUGGE op wil zitten,

Scabris tcnacius hxc. Elle s'v attacheroit s'il étoit moins poli.

^\t tuuröc bcffcr baran Ijangm lilciöcn/ toauu er fo

0Ïatt niffjt luarc.

Waart gy zö zuiver niet en gladt uit uw natuur,

'k Bleef ilerker aan u vail gehcgt, door driftig \^ur.
1

\
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313. KUP IDO, met ten J O K,

GratLimaiTianti jugum i^Iou fardeau ejf agrêable.

De Liefde maakt ons 'otMe il iverny bekwaam;
De dienltbaarheid is aan d'on Minnaar aangenaam.

'314. Éen RA\)j )Utencïe tegens een R O TS.
' . ' '

Indomabile .fatum. // ve fauf pas comhattre contrs fa deflinée,

llSaim mufs <S30ttc^ ï^^crfcltung nifïjt tDi'tJcr-ftrebcn.

Sta pal,\\Yanneer^v u, gants weerlooz' ziet benyden ;

Men moet zy-n No'odtlot, dat ileeds palilaa^j, niet beflryden.

5 IJ.'"KUP IDO, ziet 'm een SPIEGEL,
Speculum, ut levis amans',"'quidquidobjicitur recipit. Loindes
yeux , loin du ccsur. iDcit aul5 öcu 2lii(jcn \si.z\t aiifs tiem ^\x\xk.

Daar 's niets dat beter heeldti, de wond van minnefmert',

Dan 't afzyn, want zó verr' uit 't oog, zó verr' uit 't hert'.

3
1 6.- 'Een omgevallen BO O M ^ onder U'ttfpru'ttende.

Dura fol^öia-carüs.. jCê-y? quelque confolation dans nos malheurs-

«^sTttï etmaé troftHcljeö iirunrerciu fmmmer.

De fterrevendc Boom herleeft door wortelfpruiten;

Geen ^amp zó groot, of daar 's iets trooillyks over t'uiten.

317. Afgehakt HOUr.en gefnéden KOORN,
Stat fua cuique dies. Nos jours fint comptez.

Unfcte Cage ftnb 0C5etjlt.

Hoe zeer ook 't Hout en Graan , te pralen flond in 't veld

,

't Moet ook, als wy, vergaan ; de dagen zyn geteldt.

318. Een HO ND, krak op een GR AF,
Pax fepulto. Laijfe en paix les Marts.

liaft W Cotitcn ruijen.

Hoe zeer g' u overgeeft aan gramfchaos gruwel-lufteni

Krab nie.nant uit zyn graf, en laat de doden rullen,
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3
1 p. Een STAR R E , hoven een G R AF.

Felix morte fua. Sa mort eft heurenfe. j^Cl'u Cobt
Ï0 0Ïudifdi0.

Wiens glans van eer nog ligt, mi dat hy d'ógen floot

y

Ook hoe van elk betreurdt , gelukkig is zyn doodt.

320, Een FENIKS.
Fatis contraria fata. Ma deflinée pour renattre , s'ofpofe a ma

deftinée fnortelle. jl5t utc gcöuit fïrrijt tuitscr mcincn Cobt
Ik moet verbranden, om nieu leven te verwerven;
En myn geboorte, llryd regt met myn lot van llerven.

^11. Een BOOM j onder Uttfprwtende.

Crefcunt illi crefcctis amores. ELLes croitrpnt ^ mes Amoiirs
de même: ^it tocrlicu teadifcn/ iiub mcüic %itbt aucij.

Al flcrft de Boom zyn kroon, de wortels fpruiten uit

;

Zy zullen groejen ; en ni)^ minne ook tot myn bruid.

/

7,11. Verfcheuk FO G EjLS op een BO O M ^ en een

AREND met de BLIKSEMS tn de Lugt.

Pax dëcet imbelles. C'efl aux fsjtrons d''étre oijifs ^ amoide
faire.4a guérre. tDlC to'^A^fm fmt» lUUfllg / UUt» ifö

' -^ ,.- fidjiT tini [mH,.

.

Pe latfe rullen en verzitten hun Vermcigen,

ïk flerk, in'tegendec?H my zelv' door 't drëlógen,

313. Een FERHEMELTE, voor een FORSTELTKE
IVEDUJVE.

i Dulces cxuviae. Ces\dcpoüilles me font preciettfes.

^irfc 25ciith ifl mir ïtofï&an

Als een Vorftin tot \veêu gemaakt werd door natuur,

Staal,'vof vergif, dan Haat den buit der kroon haar duur.

314. KUPjmjjeeft d'ène HAND met FLEUGELS

,

'in d^andere een BOOG.
Oportet elTe amatoris. Hardt ^ prompt. Dcrf^Ijafft

untJ gcfcïHDinti.

Al wie op 't liefde fpoor-^, na volgt het minnekind.

Moet zyn van aart als hy ; heel Hout en lieel gezwindt,
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32J. Een ROZENBOOM,
Non Rolas, fine fpinis. Nulle Rofe fans Epines.

lïcme JÜofc 0Ï)ne Oonicr.

\Vil in de voorfpoed, niet te ligtelyk vertoornen;
Daar zyn , waar men zig wend , geen Rozen zonder doornen.

326. KUPIDO, hefproe'ich een TUIN,
Rigata magis crefcunt. Arrofer fait croitre.

23cri.ircn0t ïuacïirni (ie örfTfr.

Al is 't kruid nog zó vall geworteld, 't kan niet groejen,

Zü niet Natuur of konll, het gunilig koomt belproejen.

317. KU

P

I DO
,

flaat 1^IER TiTeens anders

TONDER-DOOS.
Sine formite fruilra. En vain fans nn'cbe. ^0 ift lUWfonfl

Dl>nc 3urii5cr.

Of gy al naerftig bent , wat baat u al uw werken

,

Zó gy uw zelv' verzwakt , om and'ren te verflerken ?

328. Een LAURl^R-T^K.
Non nifïjnoriens rriutor. Je ne^imuge qjii'en mourant.

%£\} iDerantJCiT \\\t\st alö burcij tien Coöt.
" Blyf Iteeds uw zelv' gèlyk , al zyt gy klein of groot

;

De deugd veranderd niet van leeit, dan door de dood.

329. KUPIDO, kakt een BOO M omver.

Cum patientia & frequentia. Tatiernment ^ frequemment,
»0fDuIt ultcriüintirt aïïcs.

Voeg by uw kragt , geduld ; beleid , by uwe zinnen

,

Gy zult haalt zien , dat gy in 't einde moet verwinnen.

330. Een HENNE, hhre KUIKE.NS befchermena,.

Non capiet me vigÜc. // nc ??ie les ótcra pas. <C'C fÓlli^C

mix nicijt fncfui)rcu Mini iciy Vuacöc

Bewaak de zonde fteeds, die toelegt op ontvrcmen

;

Getrouheid laat niet ligt haar Isindren zig ontnemen.
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331 Een BTE.
Mellifica plagA. 'Doitce morfnre. ^\X^ZX ïn|3»

Die altyd nut'tighei3[^eiebragt , doet zelden leerr
Het liaan der teedre mirt- is als een zagte beet.

3 3;i. Eèn gewond HAR T, dat zeekre KRUIDEN
eet., om z'ig zelven te genezen.

\Natura preilat arte. fll troiive lui-même fon remede.

^uxxt 0CÖct itlitr fiuntï.

Maak het u, in gevaar, ontbrcke aan hulp of vrinden;
't Gewonde Hart weet zig remedicn te Adiiden.

333. Een<^ANDr- LOPER.
Sic tranfeo. Ainfi va ma viei.' ^^>3 tJCrgCftet mdn'iCÏJCn.

Onzigtbaar, ongemerkt, door perfing, neêrgedréven

;

Veriterft elk ogenblik de kragt van 's menfen léven,

334. Een BTEj hy een l^ELTE.
's

DulcedajTie attrahit. La douceur m'attire. *DÏC ^^ufflgftcit

Tragt yders zoetigheid te fm.iken, zondef'ïcllirden;

Ik zuig de Lely-bloem, doch kw<;ts geen' van haar' bladen.

335. EenGR\ANAAr-APPEL.
Bona mea mecum porto. Jeforte ma valetir avec mot.

SifÖ trage uïcincn reicörijum mit mix.

Hou u van eigen lof ofte agtinge altyd ftom

;

Doch voer uw waarde en deugd, gcllaêg met u, alom.

116. Een HAAN, voor een L E EU.

Tremorem mjicio fortiffimo. Je fat trembler Ie plus hardt,

%t\} ntarijc ben fïarrftfïen 5ittcrn.

Men moet zyn kleinder niet veragtcn, in zyn léven ;

'Zó 't waar is, 't Hvtn gckraa} dca fbouten Leen doet beven.
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/

337. Een VO GEL , ztytgende.

Incantat cantando. // charme en chantant. <itt ïtC5ailbCtt

trnrcl) fcïncn <i5cfang.

Tragt gy de Lieflle door bekwaamheid te veröv'reiu

Bekorelyk gezang, komt aller naail aan 't tov'ren.

/

338. Een foort van VIOLEN , P E NSE E genaamt,

Probe calles, nil die. Vous la favez rï'en parIez pas.

^ïjr teïffcts / faat t^ witlyt.

Verkrop, in needvigheid verfchóven, uw verdriet;

Vernocg u , dat gv 't Meet , en zegt het andre niet.

339. KUPIDO, plukt ROZEN.
Arma Spina Rofas , mella tegunt apes. Nulle Rofe fans épine,

Wiwt ïSört oï)ue borner.

Daar 's allergrootfi:' gevaar, by 't fchoonfte te begeren.
Die Rozen plukken wil, draag zorg zig te bezeren.

\34o. FjenKREyEFT^ agteru'n gaande.

7\alis e(l meus amor. Ainfl -vont mes Amonrs.
2lïfo ncïjct mcïnc Hiebe.

Wanfchdpenheid , kan niets bevorderen, in 't vryen;
En al te veel geweld, veragterdt minneryen.

341. KUPJDO, opdeJAQf.
Antcit venatio Captum Chajfer avant la prife.

Crftlid) jagen / barnacö fangen.

d'Tnbeelding dryft my voort en hoop voed myn verlangen;

Zy volgen op elkaêr; het jigen gaat voor 't vangen.

342. Een HAND, vat pen EG E. L.

Cum induftvia. Avec jugement ïê avec la main,

jBit tDir5 unb mit bcr ïmnö.

Leer eerft regt uw gevaar te kennen , door 't verfland

;

En ilcl dan t'zaam in "t werk uw oordcel en uw hand,
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343. EenTROMPET.
[nterclufa refpirat. Tlns il ejl J}re(f'é, plus il fait de briiït.

%t en^cr licfröïoffcn / je flarhcrcii Itlaiig.

\'cr\verp de dingen niet, daar gy nigts van vervvagt;

Dat mcell belloten is, toont IbmtycffV meefte kragt.

/

344. Een STEEN , 'm het JVATER geworpen.

Unus error multorum parens. Tltifiejirs fautes d'une feule.

dw feöïcr öcïjid)i:ct iDïel.

'k Maak door myn plollinge , uit één kring zeer véle kringen
;

Eén dwaasheid, teeld dikmaals, ontclbre dwaze dingen.

345. Een STERRE y die verfchtet.

Dum luccam percam. ^'cje meure ^ pourvü queje reluife.

^aft uucij ticrgcijcn / luann icij uur ffijcine.

Poog éwig door de toorts van uw geloov' te ligten;

Ik llcrf, zo 'k door myn dood, genade kan verpligten.

346. Een BTEN' KOR F.

NuUi patet. Nul ny peut voir. (^^ i^ iDOr icbmitau
^rrfdjloncn.

Maak dat de nutheid van uw hert' ileeds werd' genoten

;

Doch houd de toegang naer uw binnenite, elk gefloten.

34'^. WAP E NS ^ dte gewófren werden.

Quid valeant vires .'' Le poids des forces ? lOit ftarcft UUfClT
Krafftcn ftmt^ >

Werd tot iets groots of llouts, niet onbedagt bewogen;
Weeg uwc'Wdpens eerll, en toets dan uw vermugen.

348. Een SCHE P TE R metOGE N.

His praevide & provide. Avec ceux-ci prévoi ^ pourvoi.

jt>icl)C tor unti Ucrridt? inï^ Wftw.

Ken Vorfl die waakzaa^n is, zal Iteeds <reva-<r vermoeden;

Moet, met zyn oog voorzien, ca met den IM verhoeden.
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349. Een KORAAL-TAK,
Robur &: decus. Force ^ beauté. ^t^Xtkt lUltl fCÖOltÖeit

Wees innerlyk zó goet als g' uitterlyk verbeeld

:

Het harde en Ichoon Koraal, werd in 't week nat geteeldt.

350. Een HAND , met een ZJVAARD en een

ORANJE-TAK
Ferro & auro, Tnr Ie fer ^ par Vor. ^\i Cifcit lUlb <i50ÏJ>.

Bekoorlykheid voegt wel by mannelyke taal

:

Daar 's niets dat kan bellaan op aard', voor goud en ftaal.

351. Een PERL, m haar SCHULP.

Ne te quaefiveris extra. Toint par dehors. ^UfïjC t>ic]j

nifljt auffcri)aï&.

Lees zonder oordeel , niet in d'al te duiftre boeken

;

En wilt voor al uw zelv', doch buiten u niet zoeken,

352. Een HAND, hond een SCH ILD en

LAURIER-TAK
Sub Clypeo. Sous Ie Bonclier. ilntcr bcm ^^CÏJïïtt.

De waarheid en de deugd , is 't allerfterkil geweer ;

't Is veilig onder 't Schild van glory en van eer.

353. Een LANCl E, van een WTNRANKen
LAURIER omjlingert.

In fulcrum pacis. Tour appny de la paix. l©en ƒncben
511 fïuf3en.

Kragt, roem en overvloed, en 't dierbaarfle in uw léven;

Wilt tot een fteun en flut des vredes overgeven.

/

354. KUPIDO, ziet naer den REGEN.
PoU nubila Phoebus. Le calme aprés forage. JilACÏj bcni

regen frljnnct öïe 2>onn.

Miilrou de fchikking niet, al Hep 't u alles tégen;

Na Regen komt de Zon, ca ni de Zon weer Regen.
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3j)-. Een LAURIER-KRANS,
Nifi qiii legitimè certaverit. Ccjtpoiirvous

, Ji vousfaites bien^

Ik ben gemaakt om 't hert tot dapperheid t'ontvonken.

Eerll: vegten,, en na wel gevogtcn, met my pronken.

1^6. KUPIDO en een HART, Wtde in HERTE
geraakt,

Nulhb medicabilis herbis. Rien ne nousfeut guérir.

De herte kwalen zyn wel 't allermceft' te vrezen

;

De liefde-wonden, zyn heel zorglyk te genezen.

7,^7. ROZEN, hy KNOFLOOK.
Per oppolita. Mon odeur en eft plus donce. fêitXXK 0Crufï)

i'tl: tsed-o ïicMir|)cr.

Belg 't u niet, een verfm.ide, omtrent uw drempel woont;
Door zyne ftank werd meelt u\7 lieflykheid vertoont.

3^8. A^RONS ROEDE, hhejende.

Infperata floruit. Elle a fleurt quand on Vefperoït pas.

è>it \jat un'DeHiofft gcïiTuïjtt.

Dan , als gy 't allermeeil verfmaad zyt en veragt

,

Dwing elk te zeggen: gy gebloeid hebt onvervvagt.

3J9. Een ZONNEBLOEM.
Non inferiora fequutus. Je ne voudrois fas fuivre moins.

%x\ f0Ï0C ftcïnmt gcriugcrn.

'k Heb aan de waardigfte mvn wil en kragt gegeven

;

'k Begeer geen minder hier op aarde na te ilréven.

3^o. ROZEN.
Aliter coeleflia durant. Les fleurs célefles ont bien wie autrc

durée. ^ic lnminïifff|C ^lumen tiaurcn langer.

Vergangklyk is 't gebloemt', dat voort koomt door natuur.

Het hcmelfe geblocmte is van veel langer duur.
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3(^1. KUPlDO'meenBLOEM-TUIN, zonder

Zonnefchyn.

In tenebris fme me. üabfence tuë, tZ^citt aÖlUefCUÏJClt

rfi: mrin totJt.

o V'rengdc des gemocdts! 't is waar, myn heil fchynt groot;
Miiar uw afvFézend-hcid verftrckt aan my de dood.

161, REGEN, op eenBLOEM-TUlN.
Coeli Benediftio ditat. Ln grace dn cïel mevrtchit.

^ci* fcgcii ht^ l^imüifï^ madit micït rcicft.

'k Vind nergens 't geen ik zoek, waar 'k gd of héne wyk.
Des Hemels zegening maakt ilegts allénig ryk.

3(^3. BRANDENDE NETELS.
Noli me tangere. Si vous la toiichez lev^erement ^ elle votis'

piqnera. lÜuïjr \\\\i\) lüfï)t ait.

i loed 11 omz'gtis, om van d'ondeugd kwaad te fpréken,

Raakt gene Nectlen aan, indien g' u niet wilt lléken.

3(^4. BTEN, in een BLOEM -TUIN.
Ut profit. Ceft ponr en tirer dn profit. 111111111115011

öarauf; 511 5if!)Cii.

Waarom doorfnail[ëlt elk de binnenlle vertrekken.
Der dingen? anders dan tot winll: te doen verflrekken.

16^. Een ^^róte ROOS.
Cadiica volaptas. Beauté de pen de durée. ^Ct'0an0Ïld)C

fföonïjcir.

Wat is het léven doch, hoc zeer 't elk moog behdgen?
Een ongemeene Roos , groot , fchoon , maar kort van diigen.

3(5^. KUPIDO
y geeft een Gouden VAT^ aan een ander,

Auro conciliatur amor. Uargent fait réconcilier ramonr.

<^oïbt macljrt %\t\^t.

Begeerlvkheid alleen geeft wet^-en aan 't gemoedt:
't Qoud kan de liefde alleen verzoenen, als zy woed.
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167, EenJNEMONE-ROOS.
Brevis eft ufus. Elle dure pen. ^\Z iüal^et niCÏJt lai;0.

7,' Is heerlyk uit haar aart , bekoorlyk van natuur ;

Een welluil voor het oog , maar al te kort van duur.

368. KUPIDO, houd een BOOM vaji y w'ien de Storm-

wwd , wd omverre blazen.

Fortior eft amor. Vamojir eji plus fort. (ïJc TtaU UU'fïï

nirïjt aufsüjeijcn.

Doe vry uw beft, om my te fchaên, geveinsde vrind.

Blaas laftcr uit; de Liefde is fterker dan de wind,

16^. Een PRONK- NAALD,
Sic femper. Toüjours ainfi. '^"-jdt fó*

ïk dien tot ftigtinge en tot léringe, arm en ryk';

Ik ben en blyv altyd , rondom my zelv' gelyk.

370. Een KROON, met twè PALM-TAKKEN,
Conftanter & ilncere. Conflamment ^ Jïncérement.

23cfl:ant!i0 unti aufricötig.

Zal d'eer en d'agtbaarheid van duur zyn , niet vergaan

;

Zy moet ftandvallelyk en zuiverlyk beftaan,

371. Een BOOM, door iwé HANDEN gehouden.

Sic immortalis fum. Aivfi je fuis immortel. ^0 ÖÏU \i\
uriftrriJÏicï).

d'Eer is onfterfelyk , wanneer zy van haar jeugd

,

Werd vaftgehouden door de Godtvrugt en de deugd.

372. Een DUlFmt d\4RKE van NOACH,
Bona? fpei. Aprés la pliive, Ie beau tems. 4J)af]j öCllt

regen fnjau \3im.tx.

Als g' uitgezonden bent, ten dienfte van Godts eer'.

Keer zonder goed bew^'s nog teekiien, nimiüer weer.
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373. Een I ROUj eiie op een NET treedt.

Eil immortale quod opto. Je nai mille ejiime poiir ce qni
eji bas. iBiitlifljc (iicijcn üeraci>te icij.

Myn geefllyk oog, altyd van d'aard naer boven ziet;

Ik agt 't misleidend' Net van 's werelds zdKen niet.

374. BLIKSEM en DONDER.
Vis conjunda major. La force femporte. ^UjainiUCtt

acfuarct geiüaït i\t sroffcr.

Wanneer de Blikfem is door 's Donders kragt verzeld,

Baart zy verfchrikkinge , maar doet nog meer geweldt.

375. Een TROUm V FUUR.
Cum patientia. Avec patience. J^ii 0Ct>UÏt.

Als gy de palmen van mv hand , met egtzoet \aildt ;

Befcherm u tégen 't vuur van knaging, met geduld.

37<^. Een zwaren BOOM.
NuUicedit. ^toi qu'agité ^ tonjoursferme. '3iïïC5ett Ï»CjïautïïS.

Blyf door mv eige kragt, wat kwellingen u drakken,
Altyd llandvallig, en onmooglyk om te rukken.

377. Een TOREN, 'm de ZE.

Lsfai lib?rtatis aifeftas. Franc & lïbre. jfrcp UUt) ftCÏjer.

Voorzigtigheid, fchuuw my zó wel dan klip of bank;

Nieusgierigheid, koom niet te na; 'k ibi vry en vrank.

378. Een ELEFANT.
Nafcetur. Tont vient a point a qui peut attendre.

tr>ic 5Cit toirb ïtommcn.

De tvd zal zekerlvk voldoen aan uw gedagten

;

De tyd zal kóm.en , zó gy tyd hebt om te wagten.
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37p. Een BOOM, w'iensT/^KKEN affcheuren^

Copia me perdit. Trop d'abondance me nuit. %\x ijicl

Tc gróten overvloed , hoe zeer ook elks begeren

,

Kan niet dan fchaadlyk zyn , en moet een yder deren.

380. F.en MAN, die een LERU verworgt.

Non mihi, Domine, fed nominituoda gloriam. Seianeur, non,

point d mot , mais a tot en foit la gloire. IJJCrt WXtXyt IIUC /

ront«crn tiir / fcpe bic €ör.

'

Roem nimmer in uw kragt , maar zegt altyd : ó Heer

,

Geenfms tot my, maar u alleen, zy lof en deer,

381. Een ROO F1^0 GEL , die 'tets mt een ziedende

POT zoekt te roven.

In oUis venari. Ne cherche jamais ce qui ne fa^partient pas.

^Ufb ;iiifbt lUAö nirijt brin i^.

Werd nooit door het bezit des even mens bekoort;

En zoekt nooit naer het geen dat u niet toebehoordt.

3 8 2. ATL AS, draagt de WE RELDT.
Suflinet nee fatlidit. Je porte totit fans peine.

<itx tra0t oïjne miiïie.

Dien 't edelmoedige en 't verheevne kan behAgen

,

Zal altyd wel vernoegdt , en zonder moeite dragen.

383. Een RTLAAR, vaneen WTN-RANK omjl'mgert,

Fellina lente. Tromtemeut ÖJ doucement. (JB^ïÏ tllit iD0Ü.

Zó gy 't omvatten van iets groots , hebt ondernomen

,

Zó haall u langzaam, om te zékerder te kómen.

384. JVtttc JVE G-Dl STE L.

Virtus hinc major. Alon odeur en eft plus agréable.

iDcin 0crufï) \^ augmeïjfnier.

Al ben ik lager dan Maankop, ofte onbekwamer
Dan Yzoop , egter is myn reuk veel aangendmer.
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385. Een Gefme)ck BOOM.
Profpiciente Deo, Tar lagrace Ie Dien. tDllVf t} OottC.ö SUG^,

Al t'onbepadde groei is fchaadlyk aan elkeen

:

Door Godts genade ben ik béter, dan voorheen.

386. BOMEN, op een berg:
Si ferenus illux'erit. Tonrveu qiCil foit fa%'orable.

U3ann fie uur öuntlig i]!:.

De hoogverhévenheid der aarde, kan geen kvvaat ,-

Als d'aarde gunilig is, is 't eens waar dat men itaat..

387. EenCTPRES, en GEWORMfE,
Nil mihi vobifcum cd. Toiut d'affaires avec vous-,

%i\y Ö^ti nifijtö mit ciirij 511 fcijatfcn.

Zeg, als gy taal hoord die befchadigt zonder ftigten:

Ik heb met u , nog uw gezin , niets te verrigten.

388. Een gekapte O LTEBOOM.
Tanto uberior. ' Je fouterai avec plus deforee.

f flj tufröc licffct aur3rcï)la3en.

Zó g' uwen jongeling te beter wilt doen groejen,
Doe al het waterhout van zyne jeugd befnoejen.

389. Een LAURIER- en PALMBOOM , op een BERG,

Ardua ad virtutem. Le chemin de la vertu efl difficile.

^cc ÜJC0 5ur Cujcnti ïft öcfcljïDcrïiclj.

Verhevenheid van ilaat , is bloot aan veel gevaar ;.

De regte weg ter deugde , is mocjelyk en zwaar.

390. EenlVlLLlGEN-BOOM,
Neglecta juventus. Je ne prodiiis rien. 5!CÖ ï>nU0C

nïfl)t.0 öerfur.

r,v breng niets anders voort, dan bitre en fmalle bhlden;

lüij nogtans, pryit men my, om myne gróte dilden,
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3Pi. Een BOOM, metVRVGTEN.
Mitte non promitte. Tionne des frnits fans les prornettre.

Dcrfpricl) nicïjt fonticrn gift öemc fiucjjtc.

Al wie tot nut poogt van zyn even mens te léven

,

.Moet niet beloven, maar yolvaardig zyn in 't geven.-

392. Een PALM-BOOM, en de ZON,
Haud aliter. Je ne viens pas autrement. |l^ïfï)t flUtiCVft,

Jk heb meer dan de Zon van Godts genaê niet nodig

;

Al 't gene meerder fchynt , is niets ofte overbodig.

393. Een HERDER, met zyn HOND.
Fidelis & fecretus. Fidele ^ fecret. CrCU UUb tJCrfdjlUÏCgCn.

't Is niet genoeg, om zig zeer naerftig te begeven.

Tot werk, men moet getrouen heimlyk zyn daar neven.

394. EenEIKEN-BOOMy met dunne TAKKEN
Rara juvant. Les chnfes rares font avantageufes.

;ï)aö fcïr5am ïft/ ifl nuf^ïicö.

Myn dienft, hoe nodig, is gants niet bekendt elkeen;

Dat zeldzaam is en vremdt, is nuttig in 't gemeen.

395. Een J^ITRTUS- BOOM.
Concufla uberior. '^Ins fertile par fes blejfures.

5fiiirïjtbavcr toon er ö^Ö ^%
Een'lMyrtus-boom, is als een oqd gekivetlt foldaat

;

Hoe meer hy is gewond, hoe nutter door zyn raad.

^^6. Een EIKEN- BOOM, wiens ^róte TAKKEN
aan malkander zyn gebonden.

Ne rumperer. 'Ponr nétre romPu tont a fait. ^aiUlt IC]^

nïfi]t gaufs tiou cïn anbrr ürcxbf.

Koom in den ouderdom, de kragr door konll te baat;

d' Oud- en gebreklykheid, op banden zig verlaat.
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397. Een MOERBEZIEN-BOOM.
Cuiifta cum tempore proficio. Je profite avec Ie 'tems.

3;cl) iuir5C mit tier scït

De tr.ige roept : wagt , vvagt , eer my uw roê beftryd

;

Ik kom nog tyds genoeg, al geev' ik vrugt op tyd.

398. EenOLTF-BOOM. \

Nee incidi ncc evelU. // ne me faut point tailler ni arracher.

ï^aut mïfl) \\k\)t ab / unb tti^tt micö nicijt aur5.

Bcrvvift my tot uw,nut, geenfins'myn groot vermógen;
V\ ant ik kan inoeimes, bvl, nogte uitrooy-ichop gedogen.

3^9. E.en EGEL.
Decus &: tutamen in armis-. ' // lui fied bien de vivre fons les

armes. tDic <Ct)r imti^;rd]iniumg ift in mcïncn IDaffcn.

Ik vreez' niet, maar ben fteeds geruft op myne wégen;
d'Ecr en befcherming, in myn waapnen, is gelegen.

400. Een BOMBE.
Quó ruit & lethum. Tous fes c&ufs font mort els.

Hiïc iïjrc.5>f]^ïagc fmti tabtlicö.

I.,aat u 't onzinnige gezelfChap niet behagen ;

Want al zyn fldgen zyn gants dódelyke Hagen.

401. Een BOMBE.
Quocunque cadat dat ftragem. Il fracajfe dans les lieux oüfon

ardeur Ie porte. ii3o ^\z faït fcijlagt fie aïïc^ nïct»er.

De dolle gramfchap en de twift zyn zeer te wraken;
Verkerende all' in puin waar hunne ildgen raken,

40 1. De VUUR - KO LOM der ISRAËL ITE N.

Ignotum per iter. Tar chemin incounu. «DurCÏJ UltïiCltantC l0f0C«

Die zig op 't oog van Godt vertroud, is nooit verlegen;
Het wyft de naafte baan op onbekende wégen.
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403. Een EGEL.
Tot tela, quot hofles. Autant de traits que cfennemis.

^D uici ^it}\t aïiö ƒcinbe.

Wil in den oorlog, tog uw weerilaat wel bezeffen:

'Jv Heb zó veel' pylen , als vyanden die my tretfen.

404. Een EGEL.
Ab omni parte timendus. ©1? tontes parts a craindre.

©on aücii ^txttw 311 facdjtcn.

Van voor en agter kan geveinllheid fchaadlyk wezen;
Van alle zyden is fchynhcilighcid te vrezen.

^oy Een KÓM EET' STAR,
NuUi impunc vifus ^ti Ie voit fans trembler"^

Wzx ftan iïjn oïjïtC fctj-rcfFten anfeijcüi.

d'Onwetenheid zal fteeds voor 't ongewone vliên

;

Wie kan een Staart-geftarnt', ontdaan van vreez', bezien?

A,o6. Een ROOFVOGEL
,
jiortende op een PROOT,

Et fulminis vclocior alis. Tlrts -vite que la foudre.

«ÖffdjtDintïcr bann bcr ^Iïr5.

De zonde, die de ziel by dag en nagt befpiedt,

Nog heel veel fnelder dan den fnellen blikiem fchiet.

407. Een VUUR- ROER.
Minis ell promptior icius. Il eft plittót veriu^ qti^entendu.

<^\Stx getroffen al^ gefjort.

Of fchoon de flag niet volgt voor 't geven van het woord

;

Nogtans werd hy veel eer gevoelt , dan wel gehoordt.

408. Een SCHIP.
Fortunara arte rcgit. 11 foümet la Fortune par fon adrejfe.

üunfï regiert baö <B\\\tK

De vlugge Naerfligheid , is voorfpoeds fceun en kruk

;

Het goed gebruik der konll, is mceiler van 't geluk.
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409 . Edn SL 1NG ER.
A gvro fortior iclus. En tcnriiaut ^ elle rend foii cottp bcancouf'

plus fort. ïS^urci) umöriijcii ifl \\yt ffljïas |l:avclici:.

Mvn kragten groejen door 't vermeerderen der fldgen,

•Die ik inoec doen in 't ronde, en met geduld verdragen.

410. Een HA

A

l\\ jaagd een LEEU.
Neni , vidi , vici. Ajfez de Ie voir ponr Ie vaincre. 3[f|j fóu

gcuommm/ \t% i)ali scfcljm/ uut) ubcriüunbcu.

Genoeg is 't hem te zien, om hem verr' weg te jagen;

Hy 's overwonnen, die zig voeld door vreez geilagen.

411. HUIS-LOOK, op een DAK.
Vita tarnen fupereft. Bïcn quclle ne foitplus enterre y elle vit

encore. ^\t \^^ uod) / oli fcfjou fte uicljt nic|)r auf
öcr cröm ifl:.

Wees doch niet al te zeer gelleld op eigen land ;

De Huiblook groeit op 't dak, fchoon eerll ap d'aard' geplant.

412. Een SCHOFE.

E parvis grandis acervus. "Vn amas compofé de fetitesparties.

<it\\\ öroffcr Ijauffcu auö hïcïuru itciïen gcmacïjt.

Een gróte hoop, uit zeer veel kleine t'zaam gebonden, .

Werd heel bczwaarlyk, dan by delen, heel verflonden.

413. Ken SL ANG ^ onder 't G R AS fchuilende.

Vigilate timentes. Trenez garde a vous. l^iÜJt acïjt aufCUfï)

.

Wees voor de zonde fchuuw en haar vergifte beet

;

Dié Slang fchuilt onder 't gras; ziet voor u, waar gy treedt.

4 1 4, Een Bondel HOOT.
Hoc omnis caro. Il tieft que dufoin. ^0 ifï aïïCi^ ifïCi(c|j>

*t Is, aan wat zvde gv dit gróte bos beziet.

Van voor en agter iiooy , weèrzyds, en anders niet,
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415. KALEBASSEN.
Nullo docente magillro. Elies fe font naturellement,

jt>ie ïucröcii naturiifj) ömxacïït.

Dank voor d'opvoedlng aan uwe eerfte jeugd gegeven;
Kalbaflen derven tugt , en evenwel , zy léven.

416, MAJOLTN, werd van een VERKEN geroken.

Non tibi fpiro. Ce iieft pas pour toi que je fens bon.

jBcin öcrufö ijl: niföt fiir öirij.

De Heerlykheden zvn den dingen niei gegeven

,

Ten dienite van die vuil en als onwaardig' léven.

417. Een P LANT, die haar Z AADT laat vallen.

Spes altera vitcE. Nous devons efpérer une aiitre vie.

Wix mujTcn cin anbcr tcïicn ijoffcn.

Denk, als g' uw' jdren u ziet als ter runne ontlopen :

W'Y moeten, tot ons heil, een ander léven hopen.

^iZ. Een LAURIER-, EJKE- en PALM-KRANS

,

door malkander gevlogten.

His ornari aut'mori. Il faut en étre couronné , on mourir.

W\x mufTni jlrrbcn oöcr Damit gcftront töcrbcii.

Tragt door uw dapperheid d'Eerkronen te behalen

;

Een Vorll moet llervea, of met deez' drie Kronen pralen.

419. EenTUBEROOS.
Diarii omnes. Tous font jourvaliers. ^ÏC jïntl flüc nUt

tirsï ta0fé.

Hoe zeer behaaglyk u ook 't léven fchynen mag,
't Zyn bloemen , kort van duur,, Tubrózen van één dag.

420. Een LAM, voor een E LEFA NT.
Manfuetis grandia cedunt. Lesplus élevez cedent aux hiimble^.

tDie <SrolTn ïueicÏKn ttcn tE)muttöï3cn.

- TiOrg dat de hovaardv uw' ziele niet en fmcrt;

De grootfle wyken voor die needrig zyn van hert'.
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411. Een RINOCER/Iypt zyn HOORN, tegem

een ROTS,
Noiï inultus revertar. Tu en feras punt. %^ tüü niCÏJt

im0croci)ni töicbcrlte&ren.

Scherp nooit uw Wapenen, of denk u te verweren ;

Trekt g' op , wilt zonder wraak , niet tot u weder keren.

411. Een E LEFANT, en de ZON.
Pui'a placet Pietas. La 'Piété purifiée flait a 'Dieu.

(Öott fjcfaüt \^\t itiue -3lnt>ac|)t.

Godtvrugtigheid , door deugd gezuiverd, alle uw' dagen.
Moet onweêrfpr.ékelyk den zuivren Gödt behagen.

/ - /_
423. Een KE ME L, merende het JVATER met

zyn FO E T.

Turbata deleélat. Je me plats a boire dans Peatt tronble,

\

• Ciubc^ iuaffci' trinclïc iüy am licbflni.

Hoe menig dwaas verwerpt goedt broodt en eet zyn zemel;

'k Heb troebel water 't lieffl, zegt hier de dwaze Kémel.

414. Een LEEU, met een SLANG om zyn HALS.
Nil decentiüs. Rien nefiplnspropreque Ie courage ^ la

Trudence. ƒurficljtiglicit fciiichct fifö trcflifb 311

öiT è>tarfhr.

Niets koomt meer over een met een zeer kloek gemoed,
Dan de voorzigtigheid , die lleeds verwinnen doet.

;42). Een RINOCER, dood een BEER.
Vim fuicitat ira. La colére reveille ma force. tE>Cr %nt\\

lüecltct mcïnc ïirafftcn aiiff.

Terg niemant, al waart gy voorzien van duble kragt;

W'ant in een lier gemoed verwekt de gramfchap magt.

^i6. Een LR EU, verfcheurt een AAP.
Ad medelam. Cejt pour me gnerir. ^U mcincr v0;fimi)l)Clt

't Ts niet om my van all' de zyne te doen vrezen;

Maar om myn' 'kwalen door zyn zotheid te genezen.
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427. Een grjüonde LEEU^ van een HOND geheten,

Ncc caefus ccdam. Tont bleffé que fefnis, jene merendraipas.

iOh iflj ffï)on ber\i3imbct hxn / tüiï icï) mictj tiocö nicïït crgeben.

Al kreegt gy duizende gevdrelvke wonden

;

Verlies de moedt niet heel , door lige en laffe Honden.

418. Een E LEFANT vertreed een SLANG, die

hem wilde byten,

Non impunè feres. Tii en fcras funi. ^u follft Z^ llïCÖt

Indien u imant dorfl naer 't dierbaar léven ilaan.

Toon hem, dat hy 't niet heeft gants vrugteloos gedaan.

429. Een LAURlER-BOOM, van een WTNRANK
'-., om///ngert.

Sic vos non vobis. Vons agijfezfonr les autres^nonpourvous.
^ru arbcïtcfï fur anlutc uut» lücyt fur Oiclj.

Gy hebt voor anderen u yvrig Iteeds gekweten

,

Deed hen mild drdgen, en hebt eige vrugt vergeten.

430. EenLEFJJ, aaneenKFfrriNG, met eenDEKEN
over '/ HOÖFD.^

Iram prudentia vincit. La '^Prndence vieiit ti bout de laQolere,

0aftant! uücrlDinöct \^t\\ 'Zuxw,

Vcrbcel' u niet te veel van llcrkte, in uwe zinnen ;

W ant konil en wysheid kan de gramfchap overwinnen.

431. Een. LEEU , kopt voor een brandende TOORTS.
Magnos vana fugant. Les Grands out peur de pen de chofe.

•ÖroOc Ueutfjc forci)tcu ftcö ^oc Wcineu fadjen.

Om dat de gróten meeft verward zyn door vermdken,
Zyn zy al menigmaal bedugt voor kleine zaken.

431. HULST.
Suftine vel abftine. Ou fouffrés d'étre piqne\ on ne me touchcz

point. Uciöc bu.o ifïj Jïecïje / ot>er riific midj tticïjt an.

Dien gy voor bits en fcherp aanmerkt, roert dien niet aan.

Of duld, dat hv, gewond u van zig afdoet ffaan.
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433. EcH EIKEN- enPALM-BOOM, volVRUQTEN^
en SA7URNUS, verbeddende ds GOUDE EEU.

Sperare nefas. Il ne faut plus efperer que ce temps revienne.

3il)r Ijoftct untfontï öa.ö tuffc 5Cit foU ïuictici: homium.

Bepaal omzigtiglyk uw wenfen en begeren ;

En denk, dat tyd, eer, jeugd, nooit weder tot ons keren,

434. Een JVTNSTOK, zonde;- STAAK,
Sc fuflinet ipfa. Elk fe foutient d'elle -méme.

Al moefl ik léven om den afgrond t'overwcïven

:

Gezegend js hy, die beilaan kan door zig zelven.

43 j. De BOOM PE.RSEA j w'iem Bladen z'^naUTongen^

en de l^rngten als Herten.

Concordia cordis, & oris. L'Union du ccenr xê de la botiche.

Laat ileeds uw hert en mond , vereendt zyn met elkandren

:

Die band der Eendragt moet door geen belang verandren.

43(^. Een gefloten PTN- AP P EL.
Nifi fregeris. Vons n'eit tirez rien ,'

fi vous ne la rompez,.

10an 611 üjn \\\t\yt erbrïdjtl- / bcltaiurt u nicijtö DartJon.

Beproef de g:'iven van een ingetogen man ;

Door oefning van zyn geeil: trekt gy uw nut daar van.

437. Een ROZEBOOM, 'm de Winter.

Neglefta virefcunt. ^toi que négligé
.,
je reverdis. (0]^ ir]^

fcfioii ticrfaumt iiJtrtie/ fdjlaoc iffi tioclj tdictier auf3.

Hoe zeer de zomer my ook hevig fchynt te hiiten ;

'k 7,al weder groenen , ook hoe heel en al verlaten.

438. Ferfche'ide JVTNGL AZ EN op een TAFEL.
Sit modus in rebus. Il en faut ufer fobrement

.

t^aï tft mas in aHcn fafï)cn.

Gi ftecds omzigtig om, met redelyke kruiken;

Maak z.' u ten dienit, maar wilt ze raatelyk gebruiken.
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/

439. EenROZRBOOM, Jie van RUSPENwerdgegeten,
Turpibus- exitium. La bonne odeur fait monrir les animaux

puans. 5?cc öutc g£TUf i) toöcct £iic ftiiiclteutjcu tijicre.

d'Onreine kan de reuk der reine niet gedogen:
De deugd is hdtelyk in ondeugds gruwel-ógcn.

440. KALEBASSEN , tegem een DENNEBOOM
opgezvajjen.

Cito nata., cito pereunt. Ce qni vient prom_ptement dure peu.

löap gcfdjlüiiit» ïiomt/ toci'ötïjct GcfdjUiintJ.

Dat lano;7aam word, kan heel lang ftaan;

Dat fchiel^'k komt , zal haall vveêr gaan.

441. E^en JOK.
Suave. // eji dotix. <^^ ifï fitf5.

't Jok van den Godtsdienfl, dat des menfen ziel behoedt

,

Is, als men 't wel bezeft, zeer aangenaam en zoet.

442. APOLLO enDAENE.
Quaerit & aiTequitur. Il court aprés les Lauriers ^ & il les

trouve. -Cr fiicïjt iiuti jïiitsrt ^orüccrliaumc.

Al wie zvn hert voelt door 't verdienlb'ge beitieren

,

Zvn doel gelladig volgt, die zoekt en vind Laurieren.

443. Een DOOLHOE.
Fata viam invenient. Ma de(iinée men fera fortir. "^it

Cïordid)c 23crrei[jun5 iuirti niir barauf3 tidffen.

Hoc koom ik uit deez hof des werelds vol gevaren?
Myn noodlot zal 'er my uit helpen ,\en bewaren.

444. APOLLO, vilt MAR STAS,
Vindicat artes. Il vange les heaux arts. (Qx raf|)Ct blC

frcncii rtuntïc.

A^s gy de wétenfchap gedrcigt ziet met gevaren,

Tragt fchónc konilen te befchermen en bewdreu,
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445. Een KNOTS j van een O LVFTAK omfi'tngert,

Utrum libet. Taix on guerre. jfricb Otiec ödeö.

Ruft toe het oorlogs-pjicird , of Ha 't in. 't ploegtagareel

,

Of vrede of oorlog; een van beide, kies of deel.

44^. LEUKOTHOE, m een IVIEROOK-BOOM
verandert , ziet de ZO 'N.

Tibi parat. // te prepare de L'Encens. tDCT H^fprauCÖ
Ijöiit) fur t>icl) gcmadjt.

Zyt gy godvrugtig? toon (leeds uw gehoorzaamheid;

De wierook van genaê werd dan voor u bereid.

447. F.en EGGE.
Evertit & aequat. Elle renverfe ^ mals elle applanit. J§)i0

teirlTt aiïco itii!/ abcr de inacftt ca gïcirö.

Maak door beweging', die van u afhangen, ryk ;

Werp, als 't Egyzer om, maar maak ook weer gelyk.

448. Een PORTRET van een geflurven MAITRFX
Solatia lutlus exigua ingentis. Ceff nne petite confolation foiir

line perte fi grande'^ ^ö !^ CJU ftkiner CiOfl ÏDOr CinCll

Behoud gy niets, dan 't Hecld van die g' uw hert verkooft.'

\oor zi'.lk een groot verlies is 't een zeer kleine trooll.

449. Een SPINNE IEE B B E.

Ita & non. Ouy ^ non. $fa imb im'u.

Is 't Spinneweb gemaakt met konft, of flegts gemeen?
Zulks hangt van kiesheid af, want deez zegt ji, die neen.

450. KORONES, gewondt.

Violenti numinis ultor. Il vani^e fa 'Divinite' ofince'e.

<Cr racijct fcïne lic!cit>i0te <25ottöeit.

Laat nooit uw heiligdom door enig mens beléd'gen

;

Men moet de Godtheid, zwaar verongelykt, verdcd'gen.
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451. Een EGEL, uüens PENNEN met VRUGTEN
zyn bezet.

Magnum vecligal p.irllmonia. Le bon ménage ejf un grand
revenu, ^wtt ^m!\l^\sS!l\\^\% llufSCt tlïcï.

V'ergiider zorglyk 't geen uw r)k]vk wierd gegeven

;

De Ipaarzaamheid heeft zeer gróte inkomll, in dit léven.

451. KLTTIE, in een ZONNEBLOEM verandert.

Sic dignus amari. // merite d'étre ahné méme attx degens de

La vie. %\^^ \^ tt ïüurÊn'5 gclicöt 3U iD^röeu.

Hv 's \%anrd bemind te zyn, ten koile van mv léven;

Die u genae by Godt, zyn' vAder, heeft gegeven.

4)3. Een VOETANGEL.
Quocumque ferar. ^lelque part queje tombe , jeferat toüjonrs

deboitt. gif I) iupröc aufrcfi)t fïdicn ieö maii faïïcii toi^ ïcïj luiH.

IVlaak, als men tragt uw eer troulooslyk u t'ontróven ,

Dat g' een Voetangel bent, rteeds met één punt naer bdven.

454. APOLLO, doodt den DRAAK PTTHO.
ütilis orbi. Cefl ainfï qi-Cil efl iitile au monde.

Dat uw kloekmoedigheid verftrek de deugd ten flut

;

Wees als Apollo, elk door uw bedryven nut.

455. F^én VAT^ dat lek h.

Hac iilac periluo. Je me confomme en toutes maniéres.

%t\y rinnc iibcrall aur5.

Zó g' m\' gewondheid heel verwaarlooft, t'allen tyden

Zult gy uw zelven doen vergaan aan alle zyden.

,, 4)(^. Be ZON, met IVO LKEN bedekt.

Tegiturquc parat dum f.ilmina. A couvert ilprépare lafoudre.

llï.0 fie ï!Ctic:Itt i|ï / mat^t fic öcn bonner-fïraï)ï.

Bedekt met wolken, kendt hy d'aard' zyn glans onwaardig;

Suocd hy zig tot de ilraf,, en maakt den Blikfera vaerdig.
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4y7. Een BTEN-ZWARM, z^nen KONING volgende.

Ducit & excitat agmen. Il les anime Ö? les méne. <Cc llUUUCrt

fte atiflTuntJ fuijrct jie an.

De plaats eens Konings is de voortogt, in gevaar;

Der Byen-koning, die geleid en moedigt haar.

4j8. De ZON, verdr^ft de ÏVOLKEN.
Ut vidi , vici. T)és que jt les ay vüs, ils ont ét e vaincns'.

5>a balö tt fic aufctjaucrc / luarcn fie uücrlnuuticn.

Maak u de waarheid fteeds zó eigen in uw léven.

Dat hy verdwynen moet, die u wil wederllréven.

459. Een DOMMEKRAGT.
Ingenio, & viribus. Tar la fojxe ^ Tadrefe. tDui'fï)

luaciit unb lift.

Gebruik uw leden wel ;. wat werd niet al volbragt

,

Dat als onmooglyk fcheen, door goed veriland en kragt!

4^0. Een ORANJE-BOOM, dragende BLOEISEL
\ en VRUGT,

Quot fruélus in juventa. ^le de'fruits avancez en la fleur

dejeuneffe: i0ittiiclifnic!)tcuiuber25!utjcfa»tö ZiitcriS.

Al is uw zoon wat traag in 't léren, wilt niet dugten

;

De jeugd doet bloejen, doch de jaren geven vrugten.

4(5i. Ee',i STUUR of ROER van een SCHIP.
Legem ponit aquis. Anx flots il fait la loi. ÏDlC IDfHciT

Ijaït er iin ^^\\<i\.

Een Vorll is tot zvn Volk, gelyk \ Jloer tot een Schip,

Het fteld de waatren wet, en hoed voor bank en klip.

4(^1. Een ROTS 'm de ZE.
Immotus concurrere vidi. // vort fans s'e'branler leurs violefis

efforts. 3;dj fcijc \\yc graufam iuutcn cïjiic fittfefscn.

Een eerlvk Man Haat pal, wat hem werd aan gedaan;

Gelyk een Rots in zé , haar woede kan weêrlïaan,
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4(^3. Een KRAAN ofÏVIND AAS.
Per artem movet. Tont céde a fon adrejfc.

^vc ïictt!C0t burcb C^untï.

Een man v;in kleine kragt koomt verr' door Vindings gunflj

Hy trekt gelyk een Kraan, 't all' tot zig door zyn' kunil.

4^4. f/OGELEN, in de ZONNESCHTN vliegende,

Laeti cum lumine Solis. Herireux d'étre éclaircz- d'une telle

Inmiére. Omcftfeïig biircï) bcu ,5>0nncnrc!)tm.

Laat d'onderrigting van de wysheid nooit vervélen

:

Gelukkig zyn zy, die 't ligt harer flrAlen delen.

4^). Een LIMOEN-BOOM wet BLOEISEL, aanko-

mende en njpe VRUGTEN.
Nova femper, grandia femper. Graudes produ^ions^ de touter

faifons. ^u alleii yditw anhamcutJe iintJ erttiacijfcnc ƒrucötc
Maak dat geen jaar-gety uw's lévens zy te dugten

,

Maar geev' in elk faiiben, kleine en volwalTe vrugten.

^66. Een ETEN-KORF.
Nulli fecretum patet. Nul ii'en pénétre Ie fecret.

4^ïanaiiti tucifs rein «öefieimmifs.

Men oordeelt van den mens, naer de uitcrlyke zinnen,
Doch niemant kent te regt zyn herts-geheiiin van binnen.

4(37. Een SCHIP, dat alles ^ ten d'ienfle der Re'tze

heeft hygezet.

Tcndit iter velis. Tonjoiirs a pleines voiles. ^tïSClt Ulit

tolïein ^t^ü.
Denk eer gy d'Ewigheit beoogt , haar grond te peilen ;

Op dat g' altyd gereet 'Zé kiell; met volle zeilen.

468. Een HERT, tuffen DOORNEN
Ex fitu infelix. ^nfft mnlhenrenx que mal place.

Un{tïiicïïre!i0 toegfu t>esf oi tiS
)f.

'k Ben ze' ramp(t">oedig, door dat ik derf heul en vrind.

Dan door de rcdlooshcid der plaats , daar ik my vind'.
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4^p. Em NON, m 't KLOOSTER.
Coafta virginitas. Tucelle far force. ^(UngfTau tilirdj 5toang.

Deugd, die uit nootdwang werkt, is van gelyken aardt

,

Als maagdo.n, tcgens wil en dank met fmert bewaardi.

470. Een Gtkroondt HERT, op een PTL /JAR.

Propter conftantiam. CVy? poiir fa conjiance. IBC0CU ^tXWtt

De Kroon des Lévens, na dit broos vergankivk léven,

ïs den Itandvafligen, door deugd om hoog verheven.

471. ZOET HOUT.
Dulccda occulta. Ma d.niceur eft cachée. iRcillC lUflt^Ö^lt

ifl: Ijcrborgcn.

De geilheit breekt fteeds uit en wagt niet tot aan morgen;
De ware zoethcit van de liefde woont verborgen.

472. Tisjé , die na één HERTfch'teten.

La^dere conantur. lis tachent de Ie bleff'er. ^\t traffjttll

Cö 511 tjcruiunbm.

Zy pogen elk om 't zeerll:, 't bedoelde hert te wonden,
Op dat elks herte , dat gekwetll is , wierd' verbonden.

473. Een HOND ^ aan een half-dorren BO O M.

Sine ipe fidelis. Saus efpoir je fuis fidele. «iJctlTU OÏJU

Men moet getrou zyn, zelvs in 't midden der verdrieten,

Al was men zonder hoop, van uitkomft te genieten.

474. Een hrandendt HERT, met een SLEUTELGAT
daar in.

Solus clavem geris. Toi feul en ax la Clef. 5t^u ïjajï aüvlll

t«cn ffijIufTcï.

Een eerbre en brW^e Vrou, xegt, llom, tot haren Man;
U is alleen myn Hert, als Heer van 't ilot daar van.
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47). KUPIDO, piji een FAKKEL mt.

Flaramas extinguo. J'éteins mes flammes. %{{} IcfcÖf XWtXXVt

fHamiiifn.

Voelt gy in uw gemoed, een glocdvlam, die gy vrcell?

En agt gy 't ichaadlyiv? J3Ius dat vuur door vogt van geeft.

47<^. KUPID O
, fch'tet naer een VR TSTE R.

Amor eft fcopus. ^monr efi Ie biit. ^ic HlCÖC ifl ÖCT SlüCCFt.

De liefde is 't oogmerk van de gene die beminnen

;

W'at wonder dathy kwetll, die is beroofdt van zinnen.

477. Twè brandende HERTEN verenigt, enSLANGEN,

Invidia fremente conjuncla. IJnis malgré Venvie. tS)cni

.il?ïl5 5u tror5 fcvm^ \\t uminiot.

't Verliefde hert werd fterk door liefde van een ander:

Wy zyn tot fpyt der Nyd, verenigt met malkander.

478. EenJVlLD-JAGT.
Poena gaudium fequitur. La peine fiiit les plaijirs.

jj^aiij frrutic muï)e.

Jk volg myn doelwit nA, in hoop dat ik 't eens raak;

ïk vind in 't volgen kift, de moeite volgt 't vermaak.

479. KUPIDO, voor een FRTSrER knielende.

Comburentem adoro. J'adore ce qui me brule. %t^ ÏJCttC

ben anbcr mïcl) tijut breuncn.

Ik vlugt die my bemind , die my vlugt bid ik aan.

En 'k fmeek haar die my wond : zó dwaas is 's minnaars waan.

480. De HOOP, vertreed den DOOD.
Spes immortalis. Mon efperauce eft immortelle. iBcill

De deugd uit Godt is onbederflvk;
De Hoop eens Chriftcns is onfterflyk.
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;8i. EenSTRUlSSEN^JAGT.4^

\'enatio ante prGedam. ChaJJey avant la frife. 3[iïgCU tor
tier ücut.

Doe arbeid, Minnaar, weniVgy 't nut van uw verlangen ;

Leril arbeid en dan loon ; op 't jagen volgt het vangen.

/

482. Een DUIF j hoven op een ROTS 'm de ZE.

In Conllantia quiefco. Je repofe fnr la Conftance. ^xM

'k Ben zó onnozel en eenvoudig als men zeit

;

)L\\ wel getrooll, ik ruil op myn' llandvalligheid.

483. AJAX, vereen een GORD EL,

In dono hoftium. Le préfent des Enneniis. v0allC öCrƒCiutlCU.

Die weg fchenkt 't gêne hy had door geweld ontnomen,
Schynt mildt, doch is het niet; die giften zyn te fchrómen.

484. NARCISSUS.
Periculofum efl incidere in Amorem fui. Ceft une chofepéril-

lenfe de tomber dans ramour de foi méme. <^^ \\t

gcfaïjrïifh fitij in fitij (ühfi 511 l3crïieöcn.

.Men eindigt in 't gemeen daar, waar men moeil: beginnen;

Het is gevarelyk zig zelven te beminnen.

485. BELLÊROPHON, dood het Monjïer CHIMERA,

Virtus animi fuperat omnia. La vertn ^ le coiiV'^ge^fnrmonte
tont. OTuacnb uub jButö lüjerïüintïen allc.ö.

Men moet d'inbeelding door gloed van 't verftand verdoven;

De deugd door moed geilerkt , koomt alles ligt te boven.

48(5. IKARUS,
Cavete ab incertis. Ne vous fiez pasfnr des chofes 'meertaines,

Bcrtrauc nicöt atiff t>aö uugetsjiffe.

Doel in uw léven meer op nutheid d^m vermiken:
Vertrou u niet te llcrk op gants onzeekre zdken,



ZiNNEBF.F.LDIOF. P R I N T - V E R C llR IN G E M. I6

X X



i64 ZIN-SPREUKEN en

487. GANIMEDES.
Sublimia petit. // recherche les chofes célejtes. <Qx. trafïjtet

nacïj ï)oi}CU faci)cu.

Houd , Hemel-méters , maat in uw' befpiegelingen.

Betragt met Ganimeed' gene al te hoge dingen.

488. De DOOD, flaat KUPIDO.
De morte & amor. De l'Aynonr a la mort. 13ort tJCt HiCÖê

5tim Coi).

W'y 2,yn genoegzaam niets, al Ichynen wy wat groots;

De ki-agt"der Liefde iteld ons in de magt des Doods.

^

489. EenDOLFTN, om een ANKER,
Feflina lente, Le féril^ la confidération. (Cpïc aÏJCT

fiirrifÖti0Ïiffi.

Schroom geen gevaar , zó gy 't in uw' verpligting doet

;

En volg voorzigtigheid , in lyfs-gevaar , by fpoedt.

490. Een SCHEPTER, van TORTELDUIFEN
omgeven,

Concordia. Avec la concorde. |tlit CilÜgliCit.

't Is geenzins yders \\Trk den Ryksllaf te regeren.

Door Eendragt onderileundt , is 't kwaad ligt af te keren.

• 491. Eene OJEFAAR, voed zyne J O NGE N.

Gratia referenda. La Charité partagée. tE>iC 5CrtÖdïtC HÏCÜf.

Wie leerde d'Ojevaar, welk jong 't behoeftigft' was?
Verdeelde liefde koomt in 't huisgezin te pas.

491. Een op de Strand geworpen DOE FTN.
lUi non fide qui nee fuis parcet. Ke vous fez pas a ceux qui
ne pardonneiit point a leurs domeftiqnes. CrauC bfül lüfijt/

Ucc graiifani ijl- gc0fn fcinc \\%t\\t l^auf^genoffcn»

\>rzoek geen nagt vcrblyf by die hun huisgenoten
Gcenfins verfchóncnj maar by nagt ten deure uititóten.
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493. ACTEON^ werd van z'yne HONDEN verfcheurt,

Dcntit caniim fcra fafta fuorum. AlJ'aJJïné des plusfidéles.
Ccio^Jtt Uou i'ciucn gctrciieftcn.

Gy kunt in zulk een ilaat, door m\v gedrag, 11 vinden.
Dat gy bedurven v/erd door uw getroulle vrinden.

494. PHRTXUS, z^-emt op den Gouden RAM
door de X-é.

Dives indoftus. La rkhejfe fans la prudence. ÏÜCifïjtljUUl

ol)nc fui ficijrigvtcit.

Indien a oorzigtigheid de Rvkdom niet verzeldt-;

Is haar bezitter aan veel rampen bloot gedeldt.

495. KUPIDO, houd 'm de éne HAND een VIS,
en 'm d'andere BLOEMEN

Potentiam habet undique. // a Ie pouvoir ftr la Mer ^fur
la Terre. (Ur i|ï mafiiti'g \\\ tuaffcr uut) 5u jliauö.

't Bezadigde gemoed en wel getoetll veriland,

ïs even magtig, 't-zy te water of te land'.

496. Een AREND, op een GRAF.
Signa fortium. Le fgne de la glo'tre & de la force.

^ïu jeicniu bcr t\)x luiïj tlarcltr.

W ilt gy by Gróten en bv Sterken zyn geprezen?
Maak dat de llerkte en d'bLer uitblinken in uw wezen,

/

497. F.en dode LF^FAJ^ van H /L2. F^N overlopen.

Cuni larvis non lu.R:antur. // eji honteux de comhattre avec les

morts. Cfif 1(1: ff^3^uti!irlj nut beu Cotitfu 5u fccl)tcu.

v/il by 's mans léven uw gefchil met hem beflegten:

Het is een dood-fehand' de verllurvne te bevegten.

498. De EIVIGHFJD om LIEFDE-STRIKL<EN,
door éne SLANG vertoont.

iï".ternitas perfcrutari non poteft. L"Eteruité ne peut pas e'tre

aprofondie. ^r> Cajïgltcit ftau uicijt aur5 0cforfc|)cttuccticii.

't Begin der Ewigheid, zó weinig dan haar end'

Was, is, of zal ooit zyn den ftcrveling bekendr.
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4pp. Een half begraven KANON.
Hsrent fub corde fagittse. Mes forces font cachées.

fSMiwt ftraftc finb tsatotöcn.

Hoed u voor het verderf van 's avonds tot den morgen

;

Agt fchynfchoons grimlach niet , haar kragten zyn verborgen.

500. Een brandende BERG.
Natura majora facit. La Nature fait de plus grandes chofes.

*E)ic ^latur tDut öroffcrc öïnge.

Verbaas n niet in zé een Berg te zien van vuur:

Daar 's vry iets gróters in de magt van de Natuur.

5-01. Een LEEU, zk op voor een Hand vol PTLEN^
onder een KROON.

Iflis. Jvec cenx cy. f^.xi bïCfCIl.

Met fcherpe pylen , regt gejaagt in 't hert van 't léven

,

Kan men de dapperfte en de llerklle wetten geven.

501. Een SPHERE, en een AREND daar in.

Fide & Coniliio. Tar la Foi iê Ie Confeil.

ïDurfii Crcu unö fia|jt.

Door goede trou en wyzen raad

,

Men 's Hemels fnellcn loop verftaat.

303. Een ELEFANTen LAMMEREN.
ïnfeftusinfetlis. Jefnismalinauxmalins. ^a.ö'toiCÖCrtiiCÏiDfcn,

Gebruik, zó gy zyt fterk, uw kragt nooit roekeloos.
Wees tegens goede goed, en tegens boze boos!

504. Een PR AALSTAAK, met WAAPNEN.
Reconduntur, non retundüntur. On les conferve , mais il ne

faut pas les oublier. niait miif5 fic öcixjaïjrcn aïlCT

nicfjt brrgcfTni.

Men mag de waapnen wel zorgvuldiglyk bewaren

,

En daar mé pronken, maar vergeten nogte fpiren.



..T T KfZinnebeeldige Print- Vercieringen. 105?

Y



?7o ZIN-SPREUKEN en

50J. EenFRAALSTA/lK, met WAAPISIEN.

Spoliatis arma fuperfunt. Les dépouillés out encore des armes,.

^ic ItciaulJtc l)abcn auflj nocl) tuaffcn.

Wil nooit op uwe winll>of leger-buit trotfercn ;

Die gy beroofde, heeft nog waapnen tot verweren.

50^. LAURIER-KRANS.
Inftar omnium. Tour tont. ^iir aïïc.$V

d'Ecr die door dapperheid en deugd bekroond den man,
ïs meer dan alles wat zyn oog bereiken kan.

J07. Een OLTVEN- en een PALM-TAK, door

een KROON
Prcemio & poenaE. Tour la récompenfe ^ pour la peine.

Bor bdoömmö iinti jïraff.

De Palmtak, de Laurier, is 't hoofd-cieraad der Kroon,
d'Een is ei-kentenis en d'ander arbeidsloon.

yo8. Een KUIKEN, mt den DOP kruipende.

Non degenero. Je ne dégénére pas. 3ic|) fcïjïagc nicï)t ail|5

tier art.

Al wat door rccglen van Natuur werd voortgebragt

,

Houd proef; geen zaak hoe klein, ontaard van zyn geflagt.

509. Een -Gekroond KRUIS , met PEERLEN omzet.

Quis diccre laudes? ^d ponrra dire fes loüanges?

4Ö:i* Itaa öcineu iluljm aursfprecljen ^

Fen Kruis van eer en deugd met waardigheid omzet,
\'erdiend de glorykroon, die zonde alleen belet.

510. Een ZON-VERDUISTERING.
Premitur, non opprim'tur. Il cfi prejfe, mais 7ion opprimé.

^jè>ic Vöirt» 3ïi)rufltt/ abrr nidjt uuDcrgcïirucrtt.

D? hecrlvkhe-d eens mans, wat zaak hem ook mislukt

^

Word wel gedrukt, maar nooit geheel en al verdrukt.
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yii. EenRlNOCER.
.Non recedo nifi vincam. Jevepartiraipasquejen^ayevaincn.

Scö öore niföt aufrïjir3 \i\y geiüOimrn ijab.

Een edelmoedig hert begint niets onbezonnen;
\A'il nooit te rug' gaan, voor dat gy hebt overwonnen.

512. Een KRUIS, boven tivé LAURIER-TAKKEN.
In virtute tua. Tar ta ptiiffance. tDutC^} bfiuc ftrafft,

Verwagt niets van uwe Eer, voortreilykheid of magt,
Want in de vrugt van 't kruis van Chrillus, lleekt uw kragt.

513. Een LEEU , 'm de ZON.
Et ex Ungue , & ex Sole. On me connoit a VOn^le & au Soleil.

Illan ftcnnrt miclj an ben Üïaucn uiib bcr ]t>onncn.

Myn fterkte en waakzaamheid begunftigt myn natuur

;

Men kent my aan myn klaau , door 't ligt van 's Hémels vuur.

514. Een ROZEN-KNOP.
Suavisa Suavi. AIou odeur devièndra douce. IBCÏU ÖtrUfi|

'"--^__ lui ;ti angcnciim fciin.

Schoon imant u onnut voorkoomt naer allen fchyn;

Zvn dienil, kan door de tyd, u zeer behaaglyk zyn.

515. Een SCHIP, van de JVtnden geflingert.

Frultra obÜant. En vain les vents fe lignevt contre moy.

"^tc lüinï» i|l: mir ticröcluns^ 311 VDibcr.

7.Ó g' uw verpligting doet en hoopt op 's Hemels zégen.
Niets kan u fchiden, al was al 't gcAveld u tégen.

^16.' Een ZONNFJVTZER , in de SCHADUJVE.

Caecus fme baculo. ^n aveiiq^le ftns baton. (CJn ^lillöCt

Dïjnc flifftcit.

Die in 't verborgene zoekt naer den waren grond

;

'Is als een blindcman , ontbloot van ilok of hond.
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517. Ren GALEI, met ZEILEN en RIR MEN.
Alarum Remigio. Tout me fert. "2tne.Ö iJiCUCt VXXX.

Zó haaft als my de wind van 't los geval verlaat

,

Dient my de werkzaamheid , en 'k neem de riem te baat.

518. E^en jonge AREND, tegens de ZO N ziende.

Patrum virtute. C\'ft par la vertu de mon 'Pere queje te re-
garde. %i{y fieiie bid) au burcö Arafft meïucö Ifcrftomiucn.^.

Schoon uwe heerlykheid my verr' te boven gaat.
Zie ik u in 't gezigt' door myn gebóörte-llaat.

519. Een ENT, dat mtfprmt.

Fruclus in tempore. Avec Ie temps. %\\ fcinec 5fit.

F.en cnkle druppel kan 't begin zvn van een llroom

;

Al met 'er tyd werd ook een ipruitend Ent een Boom.

520. Een HAND, die [^LOJBN vajiboud,

Difficiles ad cuflodiendum. Da,_^arde en eft difficile.

'^'<^p ift ïitrcijüJtrlïfïj
f
IC 5ui3Ci'tDaïïrai.

De Volkren zonder wet of regel, onerwiren,
Zyn als de Vlojen, zeer bezwaarlyk te bewaren.

511. EenWTNSTQK, om een BOOM gejl'mgert.

Magis dulcis"''4uam fublimia. Tlus doux que Ie haut. <il0 ift

ïjcjTcr fufs a\0 crijoöct 511 ft^n.

't Is beter nut en zoet te zyn , dan hoogverheven

;

De hoogile berregen de minlte vrugten geven.

512. Een AREA^D , 'in de LUGT zwevende.

Imminet hofti. Il a Ie deffiis fnr fon eunemi. <iJrJjaït

frïne feinbc imtec ficö.

Hy overtreft altyd zyn vyatid, wiens gedagten,

Niet kruipen laag op' d'aud' , maar 't hemelfe betragtcn.
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523. Een klein SCHEEPJE, dat gróte SCHEPEN
nazeilt.

Sequar & attingam. Je les fuivrai ^ je lesjoindrai.

%t\s Uïü \\ym\\ foïgcn nat» ^\t cinöoicn.

\V' il nooit voor 't voorbeeld van de kloeke mannen fchrómen

;

\ olg hen voorzigtig nA , en gj' zult by haar kómen.

J24. Een EAURIERKRANS.
Hinc labor, hinc mcrccs. Le travail ^ la recom])enfe.

Hol]!! fiir arïjcit.

Ni mate van het werk dat gy bedryft, is 't loon;

De Naerlligheid en d'Eer voegt beft een Lauren-kroon.

5 IJ. Een^ZONNEBLOEM,
Ufque ad reditum. Jufques a fon retour. ^ï|5fietDlCbCrftontt

'k Ben magteloos om my te wenden ofte keren,
Tot dat hier weder koomt , de Zon van myn begeren.

y.6. KUPIDO, houd d'éne HAND op zyn MOND y

'm d^andre een groene TAK:
Nocet elTe loquutum. Loyfl, ^-fecret. <Bttlt\\ llllil

üerfcïjluicgcn.

Wees heimlyk en getrou, ja zelfs den ongetroiten

;

Deugd aan ondeugende gepleegt , kan niet berouen.

527. Een ROOS, in een FLES met IVATER.
Vivo quidem. Je vis, mats dans les larmes. %^\^tl

aïjcr in traïjnen.

Ik ben gelyk een bloem ontworteldt, en die leeft,

In 't water des verdiets , 't welk my myn droefheid geeft.

528. VitfprmlendKOCRN, op'tFELD.
Morte tua vivis. Il faut que tu meures pour revivre.

tDu ntr.ll tiCrïien inn tsjitbcr 511 ïcöen.

Denk dat u tegenfpoed ter zuivring' wierd gegeven:

En dat het alles moet ecrll llervcn, zal 't herléven.



Z I N K E B E E L D I G F. P R I N T - V E R C I E R I N G E N. I//



178 ZIN-SPREUKEN en

jip. Een Brandende BERG,
^'eten*s veiligia llammai. Ce /o f.'t les niarques de mon ancien

amour. ^"^^ir-it^ fint» öic ^cifljcn w.tmx alren %\tht.

Dien g' eens waardcéf d<;.;, moet gy om geen' oorzaak honen

;

W ilc iteeds de teeknen van. uwe oude liefde tonen.

530. Een P R O NKNAAL D , met WAP E NS.
Eve^it ad sethera virtus. La x'ertu m'a élevée. CU0Cnt»

Maak dat elk 7,eggcn moet, die u 'Ziet deftig léven:

Deez IS Gol^s giinilen waard'; zyn deugd heeft hem verheven.

531. BLO EjM F,N ^ van den Wmd neder ge[lagen.

Sic pulchriora pcreunt. Les plus belles chofes périiTent a'infi.

tDie öcflc fadjcn tjcrgctjcn alfb.

d 'Onnut (Ie dingen gaan door ramp zó wel verloren,

Dan 't nuttigfle gewas , van 't onwaardeerlyk Koren.

531. KU

P

ID O fnoept j en een ander drinkt mt een

FONTEIN.
Facit occafio furem. Voccajïon fait Ie larroji. <öt\tS^t\^^tit

mafï)t tirn bidb.

De mens heeft u''t zvn aart verboodnc dingen lief;

Noodt en gelegenheid maakt imant tot een dief.

533. Een omgevallene BOOM , met KLIM bewajfen.

Vivendo vici fata mca. En vivat/t 'fniftirmontéma deflinée-

i^ofh ïrltcnti Ijali iet) ntcin <^\\t\\ ufanttïcgcn.

Ceen mens kan immermeer zvn noodlot overtreften

;

Mi;ar imants voorfpoed , kan myn ramp wel op doen heffen.

534. Een rORTELDUIF met zrne JONGEN, ziende

de Wedergade dood.

Nunc fc'.o quid amor fit. Je fais a prefent ce que c'ejl qii&

d'aimer. ^JiCf'St VÜC1T5 \i\s Vua.sJ Hirlte Ifl.

Als men de waarde van de nutte dingen mill

;

Zjct eerü '\<:i dvvdzc mens, hoe hy zig heeft vergift,
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y 3 5. Een GRAF, hezamdt met BLOEMENen 7RANRN,
Quiiquis honos tumuli. Voïln Ie plus grand homieur de la.

fepalttire. ^ie QVOfjïe €1)C nafi) ÏJCIU CoOt.

De grootllc eer na de dood, is droefheid en wat roem;
Wat baat 't nat van getraan? hoe deerlyk dekt een bloem.

536. Een IVTNSTOK, ruflende op een dorre STAM.
Mens immota manet. Tout mort queje fais , fai Ie même foiu

pur elk. il'^ictüoï. it\} tuU llin / lücïjtö öcfto XUCUlgCC

forge iel) tajr iiyw.

De Wynllok op 2,ig 7,elv' behoeft en fleun en ftut

;

Hoe y.eer 7.y leeft , kan haar een dode zyn ten nutt'.

537. Een gejaagde HINDE, , ziende haar HERTgedoodt.
Durus uterque labor. Je ne fai lequel de mes maux ejllefire.

2l[£lj WM riicötujeïdïc.o uugïiidt baö grofte ifl.

Al waar 'k my keer of wend' myn wédom is 7.eer groot;

Van voren zie 'k verdriet, van agtren volgt de dood.

J38. Twk HANDEN, die FUURJlaan.
Vera fides & Yerus amor. Véritable fidélité ïê parfait amour.

IBaIjrc Crcbu iinti ta^aliit li\:bt.

Daar w;h-e hefde is, is noodzaaklvk, wdre trouw ;

De Man is 't ilaal , die 't vuur ll.vat uit den ilecn der Vrouw.

539. Een HOROLOGIE. .

ïnterpres fidus Solis. Le jufie ir.terpréte du Soleil. tDCC'

rcfi)lt tS)0lmetrföcr ^cr ,t>3niicn.

Ik ben de tolk der Zonn', die ichets van 't é\vig ligt;

Op dat gy niet verlieze een tydilip van uw pligt.

540. Een L E EURIK.
Garrula & vade. Fa feu Babilleur. <ï3ci}Ci)ïn/ Maj-IIJCrtaffljC;

Ga heen, gy ki keiaar, zegt elk, die wildzang hoort; -

bcUaoa Lecuiiks wUdiang in de lenie zeer bekoordt.
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J4I. P^ENUS, geeft aan KUPIDO zyne BOGEN.
Aude & fiet. Sois hardi ^ il viendra. ^t^ lUlC fsu^U fO

tuirb llcöö ffJjou fcöiflim.

Derf d'ondernéming nooit, wat rampen u ook drukken;
Zvt maar iloutmoedig, en 't zal alles u gelukken.

54Z. EenfVEZELTJE, met een RUITEN-TAKJE
'meien MOND.

Amat vicloria curam. La Vi[ioire aime Ie foin. IBr/iIlt

man ts)ü gctöinncn 11x1113 "^^^"^ Targcn.

^'oormt^igt baandt het fpoor naer Lanren der viktory;

Door waakzaamheid en zorg, verkrygt men eer en glory.

/ /

543. Een PTLAAR 'm de ZE, met een DEGEN
en SLEUTEL.

ïn Fide & JuiVitia fortitudo. Il y a force en la Fot ^ en la

Jujiice. Creuc uii'j *0erfc!jtialteit fe^nb lïarcïi.

Wees trou en billyk in al 't geen^gy meent te plegen;

Want in geïegtigheid en trou, is %agt gelegen.

544. EenBYEN-yJVARM, rondom^z^nen KONING,
Majellate tantum. Seulcment par la Maj.ejfé. MeiU UUl

~ ftiwz £5crliaftcit.

Door z^M^c heerlvkheid en zeer uitmuntend léven

,

Is 't da!: de minderen, met eerbied, om hem zweven.

54). Een Gekroondt WA? EN-SCHILDT.
l:i vttuiloe Majeftatis memoriam. ^ la memoire de la Majejlé

aiicienne. "Zwt Qebad)tuu.s^ t^n aïten Ifedï^Itcit.

Maak dat in éwighcid niet fterve uw goeden naam;

Het befte Wapen-fchild is d'oude en goede faam.

546". Een Goude POT, met BLOEMEN. '

Utrumque. Ricbejfe ^ abondance. jSeiCÖtlUll imÖ Uberfïu(5,

De Rykdom en de vrugt van vollen Overvloedt,

Zyn liog niet half zó veel, dan eeji geruft gemoedt.
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547. Een D IAMANT.
Ncc igne nee ferro.' Ni far feu ni farfer. IBftJCt burc]^

fïur noctj öurcïj c^fcn»

Mank u onfchendbaar,'~TAoor de kragt van uw natuur,
Gclyk de Diamant ; weêrïlaandc Itaal en vuur.

J48. Ren L AMMETJ E , naer de ZON ziende.

Nil amabilius. // ny a rienfiagreable. I^ÏCÏjtiÖ ift angcneïjiucr*

Niets i's, 2(5 aangenaam, dan 't zuivre zonneligt,

\'oor die onnozel zyn en zedig van gezigt.

549. Veyfche'ide SLANGEN, m 't VUUR.
Sic repugnant. Aïnfi ils refijlent. !H.ïfb iDtöCrflc|)Cn ftC.

St-A, als een Slang in 't vuur, door krommen en bewegen,
}iet vuur van teiftering der tegenfpoeden, tégen.

jjo. liet GF.DULDT, verheeld door een Vrontje , met
het éne Been door een Ketting gekliiiflert , aan een Steen ^

waar op tafelsgewyze een geflote Goude Spaarpot Jtaat.

Oinnia tempus habet. Tonte chofe a £on tenis. "WXz^ Jjat

't Zy dat gy werd geboeid in kragtcn en vérmógen

,

Denk: alles heeft zyn tyd , en fchik u tot gedogen.

551. EenSPHERE.
' Sic omnia praetereunt. Toutes chofes pajfent ainji.

Als gy d'omwentling ziet van yder jaargety,

Befchou uw zelve en zeg: zó gaat het al voorby.

5J1. Een BOMBE.
Loco & tempore. Ju lieu tè a tems. %\x^^t\\\t JClt lUlt» Art

fcinnit mt.

Toon nooit uw krast vergeefs, maak geen onnut geraas;

't Is alles, wat men doet, bepaalt aan tyd en plr.nts.
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553. EenBOMBE.
Tempus obfervandum. // faut obferver Ie temps. ïXlau

nuir3 bic stil lüaljmmicn.

Te vroeg of wat te laat geflagen, is nooit goedt;

Men moet den tyd altyd waarnemen , wat men doet.

5J4. SAMSON, vmd^HONlNG'mhetLEJVF.JS-AAS.
De forti dulcedo. La doncenr vient du fort. J>ufflQftdt

ftonit tion ticni fïarfhcn.

Veroordeel niemant ligt , maar agt elk naer zyn' werken ;.

Daar K'an ook zoetigheid voortkomen van den ilerkcn.

/

j 5 5 . EenlNKH O O R IV,- vaart over een WATE R ,

en frebruikt de STAART tot een ZeiL

Vincit folertia vires. Uadrefe furpajfe laforce. 0a^(laut>

uöcrVuinbct tic fïarcftc.

Uitvindings kragten zyn byna niet te geldven ,-

Beleid gaat allen kragt onnoemlyk verr' te boven.

5)(^. Een SCHILD-? AUr.
Domus optima. La meilleure maifon ejt celle qui eji a fo'i.

ïtcin öcfTcr fjauö aïö fein eigeneen.

Men vind geen meer vermaak, gemak, en lekkerny,

Dan in zyn eigen huis of woning, ilil en vry.

557. E.en AAP
y
fmnoit z'yn JONG.

Caecus amor ibbolis. Uamour qiion a poiir fes enfans ef aveu-
gle. ïicbc bic man ben ïüubrcn jiitragt ijï blinb.

Der Oudren liefde tot hunn' Kinderen is blind ;

Die reedlyke Apen, doón, uit liefde, menig Kindt.

5)8. De STRUIS, Jie z'yne EIEREN door het gez'igt

uitbroeit.

Diverfa valet virtute. Sa vertu firpafe totite autre.

è>t\\\t Cii^cnb ubcrtrift alle anbrc.

De Struis rekt zvn gcflagt door kragt van zvn gezigt;

Steekt bjven andren uit, in d'aller eerlte pligt.
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/

55p. Een BEFERy met een FIS.

Saevit in omnes. Elle Jt'en épargne aucuu. ^x lDCrff|jOUCt

mcmantJ.

Al wie verflindende en ombrengende is van aardt,

Spaart niemant, maar verilind , al was de prooy niets waard.

5(^0. EenSCHlLD-PADT, klimt tegens een BERG op.

Tandem. Elle 'tra enfn fur Ie haut. 'Cublic!} liOnimt fï0

tiarauff.

Met kleine fchréden en eenwel gegrond gelóven.

Geraakt men, door den tyd, van heel om laag, heel boven.

5(5i. Een STRUIS, dïeVZEReet.
Virtus durifTnna coquit. La vertn digére ce qiii eji Ie plns

ficheux. Cii0cnt! uöcrtüiubt aïïc muïjc.

De deugd kan 't allerhardtlV verduuren en vertéren:

Die met haar' waapnen vegt , moet altyd triomféren.

)Ó2. KUPIDO, met een FL/IMBAU, daar de JVtnd
'm blaafi.

Officit officio. Secours me nu'tt. Mff ift mir (CÏjaMlcij.

De hulp der voorfpoed en der welluft, in dit léven.

Kan niets dan nadeel , aan 't toekomend léven geven.

5 <^ 3 . Een PAAU, z'sn STAART mthre'tdende.

Sibi pulcherrima merccs. // prend chez, lui fa recompenfe.

€c traot fnnc tidoï)iuing mit ttrïi.

Lcev' fleeds ten nutte ^-an uw zelve en uwe vrinden:

Dan 7.ult g' uw arbeidsloon fteeds in uw zelven vinden.

5 64. Een KR AAN- FO GEE, met een STE EN
'm de POOT.

Ne improvifó. On aura petne a me fnrprendre. '!^uf baf^
id) nifÏTt iiücrfaHfu lucrbr.

Denk" dat g"" op fch^dwagt Haat, on p-eeflclyke wallen.

Door 's Duivels heir bcrcndt ; om niet in flaap te vallen.
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5^5. EtnZJVAAN, onder een LAURIER.
Nil fulgura terrent. Mo7t innocence ne craint pas la foudre.

^cinc unrcijuïti forcbtrt bic blifs^ \\\t\%

d'Onnozelheid weet zelv' haar' wonden te genezen;
d'Onfchuldigheid heeft zelfs den bhkfem niet te vrezen.

^66. Een ZWAAN, op een GRAF.
Sibi canit & orbi. // annonce fa mort ^ ^ celle des autres.

<(tt macïit fcintn uub anbercr OTotit bcrtanbt.

Een man die zyn gezang naer 't hof der doden wendt.
Maakt zyne dood en die van andere bekendt.

j(^7. Een VALK, d'te éne MUS weder laat vliegen.

Fidem fcrvabo genufque. Je ne ferai rien d'indigne de ma
foi ^ de ma race. -Jcij iuü mfiuf trctD iiub üyt crïjaltcn.

Indien uw overmagt brengt imant in gevaren

;

Zó gy zelv' vryheid mindt , wilt trou en eer bew;iren.

^6%. Een VALK, (lort op een HA^S.
Sponte mea. yy defcens volontairement. ^d) tïjllC CÖ

fi-citlDÜiirj,

Den arbeid tot beftaan zal nimmer my -verdrieten,

Ik werk vry willig, om myn nooddruft te genieten.

'y6i). Een KRAAN-VOGEL, neemt z^n BEKvolZANDT.
Loco & tempore. T^ovr ne parier au en temps Ö> lieu. Hnt

nidjr ^^ 511 fciucr 3Cit lUiör au fdiKin <£>rtij 5urcbcn.

Is u de tong te los , verbéter uv»'' gebreken

,

Door midlen, die u nooit dan op zyn tyd doen fprékcn.

570. Een HAND, met een SPlTS-GARDEy krouwd

ee?i PAARD voor den Kop.

Blandicndo & cafligando. Tantot par force , tantót par
doucenr. \iRit licöhofTii imti ttrafTeu,

Is imant flerk en fliuiirs, in 't zedige gareel?

Denk: llrengheid en gcilreel , vermógen wonder veel.
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571. Een flapende LR EU,

Non Majeftate fecurus. La Mnjejlé ne fuffit ^as. ^n\\t
,.J^crriigUeït fc|)ur5Ct \\}n niciit.

Verlaat u nooit geheel op uw geboorte en magt ;

Beleid en werkzaamheid zyn Ichrdgen van 't geilagt.

J71. Een KANON, met een KWADRANT.
Non folum Armis. Non feulement par les Armes. ^ic^t

aOeïn biird) IBaffcn.

^'"an oordeel en beleid verwagt men 't beft den zégen

;

Door -^'apenen alleen werd geen Triomf verkregen.

J73 . Een dode LEEU , van VL IEGEN op;ieqè:en.

Merces belli. Fruits de la guerre. ,j|>0Ïti bC^Ö ïirïCg,^.

De loon des oorlogs is, dat als gv zyt verlieten,

ó Held , de vliegen alle uw' dapre fpieren éten.

J74. Zes GR AFNAAL DEN, met een KROON.
Qui legitime certaverit. T'om^ celui cfiti aura bien combatu.

^ur ben bcr Ujoï gc|ïrittcn |)att.

Deugd krygt haar loon om hoog, grootmoedigheid beneden;
Een Kroon dekt, in het graf van aanzien, rotte leden.

57). Een HAND, hnud.pJe HERKULES kNOTS en

een LEJVENHUID.

Fortior fpoliis. Tlus fort par les dépouilles. ^^tatfliCr bltrcll

tm raub.

Het oor van dapperheid' is voor de plichten doof;

De Helden veltigen hun (lerkte door den roof.

^76. De heldere ZONNESCHTN
Excaecat candor. Sa blancheur éblouit. '^tt ÖÏanf5 löCrÏJÏCntïCt,

Zie niet te fterk, daar gy verborgentheden vind;

Verblind de glans der Zon? denkt hoe Gods glans verblind!
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577. Een MEERMIN.
Formofa lupernc. Belle par enhaut. <0Öcn!]Cr ffljon,

'U'il niet te ligt, 't geen u bekoorlyk fchynt, gelóven;

't Is onder meelt Gedrogt, dat Engel fchynt van boven,

578. EenVESriNGinckZE,
Sum extra periculum. Je fuis hors d^iufulte. %^y {ifn frtö

"üon aullofs.

Een eerlyk man is, hoe belaagt van elke zy.
Zó hy xyn ilerkte kent , van allen aaniloot vry.

';^7<). EenPTLAJR, met SCHEEPS-STEVENS en

/ANKERS omgeven.

Fulcitus cxperientia. Appuyé fnr Pexpérience.

'HufT <J5tfaljrenljrit gcgnintiet.

In onderneming' van noodzaaklykheid en nut

;

X'^erkies Ervarenheid, zó 't zyn kan, tot uw Hut.

580. BEELDEN 'tn eenTUlN.
Cuflodiunt , non carpunt. lis gardent , ils ne cueillent point,

S>ic bciualjren cö / unti nclfjmfnö nicbt.

Wees als de Beelden, 'die gy in een Luithof ziet;

Want zy bewaren, doch zy plukken 't minlle niet.

581. E.en BLOEM-PERK,
Ornantur politioribus literse. Tlaifir des yeux, Ö? notirritiire

de refprit. '^tw auucr» cracr3lidi/ iiuD Dcm r?einutfi crf\iricr3Ïiclj,

Een fchóne Vrou moet zyn, door hiar verftand en leeft,

't \^ermaak der ogen en 't heilvoedael» voor den geeit.

/

y8i. Een KEMEL, onder- z'yn Eaji hezw^kende,

Nil ultra vires. Il ne faut rien entreprendre au deffus de fes
forces. jHan ntur3 nift]tiJ ubcr fcpn toerniogm aufangcn»

Wees wys en onderneemt niets bóvcn uw vermógen

;

't Is beter door een vremd , dan door zig zelv' bedrogen.



Zinnebeeldige Print-Verci F. DINGEN, ipj

^ffS

B b 1



ip6. ZIN-SPREUKEN en

583. De MAAN, onder de STERREN.
Una millibus praevalet. 1)716 nfefi plus que mille. <^\x\Z l'fl

mie mrijr öanu taufena.

Een is veel nuttiger aan myne ziele, alleen.

Dan 't ligt van dui/ende vergadert ondereen.

• 584. Een ARENDT, voert een VlNK'tn de LUGT,

Non ufitata vehor. Je ne fit'ts pas accoütumé d'-aller Jl haut,

-3ICI3 inn nifljt geruoijnt fo Ijorïj 511 öcljcn.

Als gy door overmagt van gunil vv;erd opgeheven

,

Denk dan , dat gy nooit waart gewoon zó hoog te ftréven.

y8j. EenARENDT, draagt een STEENmzyn NEST.
In tempore munit. Il- Ie fortifie pour Ie befoin. '-.^t fïaucftt

Verflerk by tyds uw huis, al hadt gy geen gevaar;

Want, als 't gevaar verfcheint, is hulp heel zelden klaar.

58(5. Een gekeddt VAR KE N.

Plaud aliter prodefl. // iiafpovte aucun profit aiitrement.

3lnt>crll: nufje ifl)-4Uf|)t9.

Maak dat gy nuttig zyt in flervcn en in léven ;

Een vrek en zwyn, niet voor hun dood hun' vrugten geven.

587. Een geuwndt HARTEBEEST.
Hinc dolor inde fuga. Ma douletir canfe ma fitite. iRClll

ffïjnïcrf5 ift tic urfacij mciucc if^uföt

Peweeg u niet te veel in ramp en ongenugten

;

Men llildt gemenelyk geen Ziele-fjnert door vlugten.

588. Een VOS, Ujlerende op het TS,

Fide, diffide. Ne fjfie^ ni ne ten dcfic. 33crtraue Ulltï

mïfjtrciue.

Al fchvnt u alles fchoon, poog u ftéeds te berouen;
\'ertrou niet al te ligt, nog wil te zeer miitrouen.
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j 85». Ren IVO L F ^ die vlied voor de r'yzende ZON.
Hoc oriente fugo. Je fuis lors quilparoit, JDcnu fje ftommt

E)e loge, kan voor 't ligt der waarheid, niet beftaan;
d'Oiideugd moet vlugten , als zy deugd flegts op ziet gaan.

590. Een VARKEN, w een B LO E M-TUI N.

Non bene conveniunt. EHes jie lui conviemient pas.
^5>ic Itoniincn nic l)t ubcrcin.

Een morfig man en een maltentig xindlyk wyf,
Zyn ilrydig van natuur, en brommen-^an gekyf.

55>i. Een HlND-HOND ^ die een HAASgevangen heeft.

Gloria finis. IJ tCen regarde que la gloire,

^a^ cnb ifl: iïie <61)n

d'Eer is in 't algemeen veel, meerder, dan 't genot;
Diè rendt, naer 't geen' hy niet; behoeft, is waarlyk zot.

5-91. Een HOND, blaft tegem de MAAN.
Dcfpicit.alta minas. Son élevation-luifait me'pf'ifer les menaces.

3i|jre i^üi'öcit macljct Dafs fic ba.$ troljai torracjitet.

A^^il tcgens groten nooit gebruiken kleine kragten ;

Hun Hoogheid , dó^then uw' bedreigingen veragten.

5:03. EenARENDT', met z\n Prooy.

Dum detinet imber. Ce[f ma provifion pour les mauvais tems.

5^if5 ift mtixK torrati).

Al zyt gy magtig, kloek en vlug, door moed en lagen.

Zorg voor de voorraat, tot d'aantlaande kwade dagen.

594. Een AREjNDT^ die zrg in. de ÏVolken verhergt.

Non captu facilis. // liejl pas aifé de me prendre, <i^t ifï

liicijt ïcidjt 511 fanden.

Die door de wolken dringt op vlerken zyner ftr Hen,
Ofte in den afgrond daalt , is gecBÜns t'agterhalen.
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j 9 y . Een EZ E L j van een WESPE gejiéken.

Et parvis fua vis. Les moindres chofes ont leur force.

^ie ancrlücinflc fhcöcn Ijabcn iïjre ftraften.

Wil u omzigtig, zelvs vöpr 't fchyn-weerlóze wagten:
Want d'allerkleinile van de dingen, hebben kragten.

'^()6. Een KO NTN, voor zyn HOL.
Vigilandum. Ilfaut veiller. 0im\n mu|5 töacftCït.

't Zy verre of digt by huis, heb altoos kwaad vermoeden;
Zie naer lyfberginge om ; waak (leeds, wel op uw hoeden.

597. Een LEEU.
Audaces juvat. // aide les hardis. (Cr ÏJÜJlft bClt CapffcrClt

Zó gy den aart wild van kloekmoedigheid ontdekken;
Haar kragt zal lleeds tot hulp' der moedige verilrekken.

598. Een ZONNEfVXZER, eneenUURGLA^
Sumus inflabiles. Nous femmes iticonfiants, V^ix ^t^wti

ücrantjcrïïcö. -

Deez Wyzer, niet alleen de tyd te kennen geeft,

Maar ook de wankelheid van alles wat hier leeft.

5-99. Een lopend PAAR D y zonder Bit of Teugel.

Libertas fub metu. Ltberté avec crainte. jprcuöcitmitfurcïlt

Bepaal uw vryheid, zó gv wys zyt, met geweldt;

Hoe gróter vryheid, hoe meer z' is door vfeez' verzelt.

V '^

600. Twé hondeh PTLEN.
Non funt tales amores. On v." fanroit trouver un fi beau Hen

d'amitié. ji^an luitb foïdK irrcunti|cöaft lücöt fïnijm.

Geen fterker eendragts-band dan eens ge-aarde Vrinden.
7.Ó gróten vriendfchap is op aarde niet te vinden.
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601, EenSCHlLD-PADT,
. Paulatim , paulatim. Teu a J>eu. %\\^tmüti3 / aÖ3CmaCÏJ.°

Met zeekren vallen tr.et, al zagtjes en al zoetjes,

Spoeid men een gróten weg, met kleine-en zwakke voetjes.

601. EenZONNEJVTZER.
Nulla hora fme linea. Nulle henrc fans ligv.e. J^èlllC

\ auoenuiifïi mufTiS.

Elk uüi; in ledigheid gants vrugtloos door gebragt

,

Is zó onnut, dan aan een imrwys-plank ,vt de nagt.

603. Een ARENDT, 'm de Lugt.

Ultra ntibila. Au dejfus des images, ï|oï)Cr alö blC ïDoIcFtf IT.

't Verniift verheft gewis zig hoger dan de wolken

;

Maar zakt, verlegen,, llraks wcêr neer, in dwaasheids kolken.

^04. E^en BRUG.
Alii^inferviendo confumor. Je me confume an fervice des

autres. %\\^n\\ bicuinb ücrfjcijc ic|) fcïöcr.

Een nuttig mens is als een Brug, die moet vergaan;
Door, zonder weigering, elk een ten dienft' te liaan.

60 ). Een E LEFANT.

Vi parva non invertitur. Tar une force petite il ne cramtpas.
ïtlcinc jBacljt fifrijrcflit üjn lüföt.

Merk uw' vermogens aan , belaagt men ü door llrikken

;

Men ziet voor kleine kragt den Elcfant niet fchrikken.

606, E.en STA/JK , onder 'tn de Brand ^ daar aan twé
JVATEREMMERS Jmugen.

Humentia ficcis. Le feu brtile Ji on ne réteint. (C.ö tUJi'tj

öanr3 lici-ïcïjrt / tucn'.é wit^l %t\t^t\St toirti,

jS'^crkt gv dat uwen Haat van ond'ren op, verbrand.
Zó blui by tyds dat vuur, door wAter van verlhnd.
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607. De VENRTIAANSE LEEÜ.
Sydera coidis. Laforce vient de la vertn dn ccenr. ÏDÏC fïttrcFiC

ïimnmt aufs bCiö l^erfscnö utiljcrsagtljcit.

Laat u het zwak geitel uw's Lighaams nimmer fmerten

;

De kragten groejen, uit kloekmoedigheid des herten.

608. Een gróte RUIKER.
Sola mihi redolet Patria. Ma feu Ie Tatrie me plait. ^Cllt

ïaattcrianti ijl: nüi* angcnebiufï:.

Elk (Icmd beft overeen met d'aard van zyn geweft;
Elk roept : myn vaderland bchaagdt, my 't allcrbelt.

60^, Een foort van KEGELS^ die men met een Stok

om/Iaat.

Feri omnes fi non deftruis. Abats tons fans deftruire.

S>cijïa-ïC fic alic/ tocnn bu fic uur nïci)t sertrcimefï.

Is u 't gezag vertroud ? flaat z'allen in 't gemeen.
Doch weeft voorzigtig, en bederft daar door niet een.

(5io. Een ? ORTRAlT, daar met een POOK naer

gejiéken werd.

Vel in ara^„ La vengeance ponrfuit^ie Tiranjnsqnes a fAutel.
^if t\u\yt folgt öen Cpranncn t>if3 juni 3iïtar.

De Boosheid loopt altvd waar zy ook fchuill', gevaar;

De Wraal5Bv,volgt den Tyran, jii zelfs tot den Altaar.:

/

611. Twé STAKEN ^ onder 'm de Brand, en aan elk

twè WATE R EMME R S.

Moderatione utendum. Il faut ufer de tempérance. |t5au

luufj .0"iartialtcit 0cbrauct)cu.

Neem mi de kragt van 't vuur, het,wdtcr u te baat;

Elk moet van Matigheid zig dienenV^oaer zyn ftaat.

612. E^en SL^NG, b^i een GRAFNAAED o^hmpende.
Invia virtuti nulla. // fiy a rien d'impoffible a la -vertil.

^M\st^ ifi bcr Cudcnti luimoglïd).

De deugd trekt nooit te veld of zy keert met den zégen;

Daar 's niet onmooglyk , haar , die nimmer ftaat verlegen.
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6 17,. Et:iSLANGj haar oude P^EL affirópende,

Poiitij novus exuviis. Il fe renouvelle. (Cr CniCUCTt flfï).

Gy zult als 't llerf-uur na,akt, zelfs, zondaar, voor u gruwen,
Ni-et konnende uwe huid, gtlyk de Slang vernmven.

(^14. Een STERRE.
Nihil abllulit illi Promctheus. EHe a tous fes feux. jt>Cm

OIanr5 ill nifljt ticrmintïeit.

Verminder niet van glans, al waart g' aan 't Fiermament
Van uw geweil, alleen voor groot ea nut bekendt.

61J. Een SLANG, met de STAART m de BEK,
verbeeldende d^E IVlGHEID.

Finifque ab origine pendet. La fin depend du commencement.
«Da.ö (ènö |)au0r aö ^om 3lnfan0.

De teling ploegt en zaait, doch d'oogft is voor het graf;

Het einde hangt geheel van zyn beginlel af.

616. Een ROOF-f/OGEL, op een HAAS flortende,

werd zelv gefckóten.

Capiens capior. En preiiantje fiihyris-. <Cmcil autsfrn

fangcntJ lucrts iri) friücr gcfangm,^

Tcrwvl ik naer myn prooi verlang, voed ik 't verlangen;

En 'k werd gevangen, als ik bez,ig ben met vangen.

617. Twè ADDERS y malkander verjltndende.

\'enus improba. UAmottr nous tue. ^ic EiCÏJC tOWCt WWi.

De matigheid, hoe 't zy, verdient altyd de kroon;

Want zelfs d'onmatigheid der liefde, kan ook doón.

dl 8. Een STERRE.
Inclinat, non cogit. Elle co*'duit, mats elle ne force _pas.

't Ligt van het heil-geflernt der wysheid is genegen

,

Tot elks geleide , doch dwingt niemant op zyn wégen.
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6:9. Ren ADDER, van hare J ONGEN gedood.

Suo prcmirur exemplo. On la traitte comme elle a traitté. ,

X^xt fïc gctöau ijat/ toïrb iï}r loicöcr locrgoïten.

De fnodc zonde, zelv' voor haar' voortbrenging' beeft,
Zy werd gehandelt, 20 als zy gehandcldt heeft.

6io. Een SLAK, 'm haar HUISJE,
Beiie qui latuit. Bici-henreux celiiy qnt ne s'eji pas trop
e\ancipé. ^r ijl: ölufliïif 11) bcT utüidtaubt leóctt ftaiu

Gelukkig die zig hoed voor branden en verkouden
En met zyn huis vernoegt, zig fleeds kan binnen houden.

6ii. Een AD DER, eet een SPIN op.

Dh'a pafcuntur diris. Les méchans ufent de leurs femblables.

^iT cmc ïicfixticbt IcïJt tiom anbcm.

De B(57en afen in 't gemeen, 't meell op malkander.
En d'ene vagebondt en guit, leeft van den ander,

6z 2. E.€n SLAK, hmpt^ by een BOOM op.

Fert omnia fecum. Il porte tout ce^qiii ejï a luy. <^i tWgt
mft *^\t\} ailr^ tpa.ö erl^at.

Die- 't alles met zig draagt, v/at hy op aarde heeft.

Ook heel waarfchynelyk, heel onbekommeriV leeft.

623. Een STERRE.
Bona vel mala. ^li fait fi elle eji bonne ou maavaife? Vdtt

iudr5 ob èr sut oï>cr ïtOiö i^^

Als g' een vrcmdt teken ziet aan 's Hemels Fiermament,
Schrik niet , Avant 't geen het fpeldt is yder onbekendt.

624. Een SAL MANDER.
Mea vita per ignem. Mort a autrtti, a mot vie. %t]i ïdJC

im fciicr.

De tAviH die menigeen doet tfidderen en beven

,

Voed andren, die in 'c vimr van twédragt vrólyk léven.
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(^25. De HORENvanOFERVLOEDT.
Herculis munus. Je dois mes ricbejfes n mon courage. ^t\\\t

Capfttïieit ijat \\\\i\y xt\t\s snnacöt.

Volg Herkviles bedryf; te zeggen, gants geduldig;

Ik ben myn rykdom aan myn moedt en ilerkte fchuldig.

02(5. Een HERTj door véle PTLF.N gewondt.

Teloaim illva cor meiim. Coup fur coup. |Hcni i^Cr(5 \^ 03]^
'

.

^ Sic! &CÏ ijffüen.

Myn deugd is gruwelyk in het gezigt' der bozen

:

Myn hert is 't doeK\ it van de pylen der godtlózen.

617. KUPIDO, Karnt BOTER.
Concrefcit amor motu. Emouvoir fait unir. ^ie ItlrftC

Uiaiöfct tsurrl) iliuijc.

De liefde en haar genot, neemt door de moeite toe;

Te meerder dat zy ilaat , te minder werd zy moê.

6i%. KUPlDO's SCHADUÏVE, verbeeldde NTDT.
JV:moris umbra invidia. Envie Vomhre de l'Amour. ir^CÏD ifï

bcr fcljattm öcr %\z\it.

Verflcrk u met geduld, zo min u 't herte griefde,

Al kooft g' een Monller: Nydt is fchada van de Liefde.

óip. KUPIDO houdtwé HOUTEN, die 'm V midden
Bra'/iden.

Flamraefcit uterque. Le cboc enflam me. Jm'c ÏJrCimcn fcCpSsC,

Zó gv vit twédragt kromt uw heupen, wrin2;t uw handen;

Het éne brandend' hout doet ook haaft 't andre branden.

610. KUPIDO, JJant een SCHILDTPADT.
Amor odit inertcs. Tard'if amant odieux. X^it %itht ïjaffft

bie Cragljcit.

Min cill gedienlligheid by 't minnelyk gelaat;

Daar 's niets dat Liefde meer', dan logge Traagheid haat.
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6 II. KUPIDO, zet een EZEL FLFMGels: aan.

Amor addit inertibus alas. Amour change nature, tï^ic %\^t
macljt Hclum aufs ^jHn.

De Liefde, doet door konll, natuur geheel verzaken;
Zy kan door hare kragt, van Ezels Léwen maken.

Gy.. KUPIDO, met een PALMTAK, tredende op

een HAAS.
Amor timere neminem verus poteR:. Amour fia point de peur,

113£Vfrc liïfbe forcfjtct nicte.
De Liefde zegepraalt , u-'aar zy zig keert of wend

;

Als zy opregt is , 4s by haar geen vreez' bckendt.

^35. KUPIDO, hondeen KAMELEOh\
Omnis Amatorem dccuit color. Selon que veut Madame.

Wit t^ bcr %itiyt gcfaüt.

Wat kleur men aanneem', 't zy men woelig zy öf ilil;

Wie liefde in 't herte voed, moet zó de Liefde wil.

^34. L<:UP IDO, vertreed een BREIDEL en

KOREN-MAAT.
Res immodcrata Cupido ell. Amour na pas de mefure.

5©ïc ^itör iiat hcint iBa.sf.

Gi in de Liefde nooit met Evenwigt te raadt;

Want zy weegt en zy meet, naer drift, en kent geen maat.

<^3 ^. KUP IDO, fchopt een POT met GEL DTiveg.

Ncfclt Amor magnis cedcre divitiis. Amour fur tout. Hiebe
vufïcfjt tinn ftcifljtïjum nicïit.

Een onsie drift, is, als de Liefde op 't hevigft' woed;
Meer dan een berg van fchat , dien zy fchopt met de voet^

616. KUPIDO, met een EVENAAR, ofJVATEP.PAS\
Ad Amullim. Ni en, ni la. |50CÖ \s\f,-:itX\ nOff) taljOr.

'Oe L'Cide Wyft Itceds fterk op h.lre ontwerpen flaan

;

Zy wil door niemants raad , herwaarde nog derwaards gaan.

m
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637. KUPIDO, gehlindt.

Arnans quid cupiat feit, quid fapiat non videt. Amour avettgU.

<?ie Uictse ifl bhub.

Men maak de Liefde blind, fchoon zy heeft duizend' dgen^
En nogtans is zy blind , by foute van vermógen.

638. KUPIDO, ziet de ZON opkomen.

Primo dcleéiat, mox urit. La peine fiiit Ie plaifir. 'lïïjtt

anfang sjï jlc augcucïjm / aöctr tarnad) tsrcun't fie.

De Liefde is als de Zon, in 't eerft zeer aangenaam;
Lerll llreeld zy, maar in 't eind ter fchroejinge bekwaam.

6^^. Een TORTELDUIF, by haren doden Egaê.

Vitam meam, ejufque mortem r)lan<To. Je plains fa mort, ^
ma vie. "tt^bMïi^ nifiii Uclicn uub fcïncn Cot»t.

T> c eens opregt zyn hert den minnaar heeft gegeven.
Beklaagt, wanneer hy Iterft, zyn dood en ook haar léven.

(^40. KUPIDO, hlaaj} een uitgaande KAARS
'wéder aan of op.

Agitata revivifco. Trêt an retour, ^urd) gltfeïafcn faU0t fiC

luirötr aii 511 !eïicn,

Dat bvna dood fchynt, kan weer ligt en luiiler geven;
Ken uitgewaaide kaars, kan wind, weer doen herléven.

6ai, Een HULST-BOOM,
Semper idem. Totijours Ie méme. %\'^t\t tiCr5eïbl0e.

V^.'ces altyd fcherp en groen, hoe zeer de winter woed; ,

Altyd dezelve, voor dien die u niet misdoet.

^42. Pen HERT, van P TL EN gewondt , en andere

PTLEN.
Una me fauciat fola. V^ie feule me blejfe. <iti\\tt aïleui

ticrlcfsct micö.

Al waart gv fcheutvry voor tienduizend ongenugten

;

Een enige kan u door treffinge doen zugten.
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(^43. E'sri LAURIEP.-BOOMin'tFUUR,
Non iLnul nrdcre polTum & filerc. Je neputs brüler ^ me

taire. %t\y \\ix[. nic|)t IriCuuch uub fcïjtucigen.

Een ceiiyk man kan wel veel lyden , zonder fméken ;

Aiiur als hem 't vuur van haat verbrand , moet hy wel fpréken.

/

^44. Een REIGER, met een PENSE-BLOEMm de BEK,

Tibi omncs funt notae. Tu les connois toutes.

«Du üjdfTftï r^c alïc.

W'y beide ,"*<mdgen ons bevleitigen en tragten;

Ecu enige kent ons en weet onze gedagten.

^45. Een RTL, naer de NOO RD - STERRE.
Refta ad metam. T^roit au bnt. txtti^X Itacl) bcm ^irf.

Zó gy \^oorzigtigheid gebruikt hebt in 't verkiezen;
Ga Iteeds regt uit, om 't doel niet zylings te verliezen.

6^6. Een HERT, met VLEUGELS,
Auferunt. EUes L'emportent. J>!f nCitimCU e^ |)inUlt0.

De vlerken van de pragt, door hoogmoeds.-overleg.
Die voeren menigmaal een nccdrig herte weg.

6A,7.DeZ0N.

Fulget ubique. Il luit par tent. ^\t ffïjeinCt aHcittïjaïÖClt.

Schoon gy de Zon niet zyt gelyk, in geen geval;

Maak dat uw deugd, gelyk haarhgt, fchyne, overal.

6^%. Het HOND-GESTERNTE aan den HEMEL,
Nee ardentior , nee fidehor. Ki plus brülant , ni plus fidele,

t\tm iifcn'0cr/ mtb, gelrcuiuer.

ï loe meerder leed gy leid, in lighaam of verlland,

Moe meer gy tonen moer, gy door gctrouheid brandt.
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<J49. £f« FENIKS, verwagt de ZON.
Solem meura expefto. J'attens mon Soleil. ^-Cl) CrüJaFttC

mciuc ^s»onnc.

Al waar' 't dat onder my het vuur vertéren kon

;

'k Zie cgtcr naer oitl hoog', van waar ik \^-agt myn' Zon.

650. KUPIDO, met BLOEMEN,
Semper mihi gratos. Ellcs tne font tonjonrs agreablcs.

èit fnib mir allyic anucrieijin.

D.u kleur van fchooiihcid heeft ei^ geur van deugd bezit,.

Is my iteeds aangenaam, en mvner '-/.Iele wit.

Hoc cantante Gallo, Ainoris finis adèff. §lnand ce Coq chan-
tera , L'Amour fi-iira. 10^1,111 bifftr l^aljU Iiraljet /

Wanneer het Haan-gekraai 'de morgellond verteldt

;

Dan gaat de liefde weg en ruimt de llaap het veld.

ójx. KUPIDO, wil de VUÜRVLAM , meteen
TANG, 'batten.

Quis cni^m fecurus amavit.» UArhrmr tiefljamais en repos.

ïDic licüc ifl: nicinaijlc" rttfiij.

De Liefde. «oekt naèr-ruil, door zig Iteeds aF te matten;
Haar dwaze voorzorg z\voegt om lugten vlam te vatten.

(5)- 3, Een yilTSTER , bewaardharen doden MINNAAR.
Sero probatur Am_or, qui 'morte probatm\ Tardive preuve.

jikht wxit tscm tDOrliciuicrcu ift 311 fpatïj lictoicfcn.

Toon dien, die gy waardeert, uwe agting' t'zyner baat:

De liefde, door de dood bewc.'.en, koomt te laat.

^)4. KUPI DO is STUURMAN
<^uam bene r.avigant, quos Amor d'rigit. Bon vent, bonheur.

Men vaart gelukkig en heeft noodt van bank of klip

;

W anneer de Liefde alleen aan 't roer itaat van het fchip.
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^jj. KUPIDO op deJAGT.

A' enari volo , potiri nolo. Seulement pour la chajfe. %t\^ ijjiJI

jagen / unb nif})t fangen.

De minnaars zwoegen 't meeft naer 't geen zy niet verlangen,

A1s een die altyd jaagt, doch nimmer wenil te vangen.

6^6. KUPIDO, /peelt ARGUS tn de SLAAP,
Vincit aflu Amor. La rufe d'Amour paffe tont. ^ic UÏCÖC

nticrtrifft alïesi t>urdj Ëijl.

De blinde Liefde gaat, in loosheid, 't all' te boven;

Zy zou de waakzaamheid zelvs , haar gezigt ontroven.

6^7. De TYD^befmeh KUPIDO's FLERKE IV.

Mens immota manet. Le cocur toüjoursjeune. iHeÜt ^tt^l

ifï untjcranberlifb.

Al zvn de hairen grys, het hert kan jeugdig wezen;
De dertle Liefde heeft ook zelfs de Tyd te vrezen.

658. KUPIDO vangt FOSSEN.
Et annofa capitur Vulpes. Atiffi le vieux Renard. <6m alter

^\\t\s^ iïiivb aufi] gefangcn.

Herberg de Liefde niet, bedoelt gy uav belangen;

Een Vos, door oudheid grys, werd fomtyds ook gevangen.

<^j9. Een getroffen MINNAAR, op 't STRAND aan

de Zjé,

Mihi nulVa quies. Jamais de repos. ï5or \\\\t\ ifl: ftCÜlC Jïnl),

Een Minnaar voert alom zyn fmert en onruil mê

;

't Verdriet rold fteeds naer hem ,
gelyk naer 't llrand , de Zé.

660. EenFRTSTER, wU KUPIDO's FAKKEL
vajlhouden.

Impeditus ferocior. Forcé plns fort. t^ie HieÏJC iDirt» tinrclj

ïimöcrung ftarc&er.

Wil met de Liefde nooit treên in de worilel-baan

;

Haar kragtcn nemen door de tégcnlland, meer aan,
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661. Een KROKODIL, die een MENS verjlmdu

Inverfus Crocodilus amor. En riant on me tuë. iHail tOtitCt

micl) iacïjentj,

A\';igt u als imant lagt of meesmuild, buiten noodt;
Ecril fchreid de Krokodil, maar lagt wanneerze doodt.

66i, KÜP ID O
,

geleidt een FR O U die fcheel h.

Amori quse pulchra non funt? Rien ne déj>lait d rAmoiir.

Geboggeldt, kreupel, krom, of fcheel of by na blindt;

't Is alles Liefde-waard', en fchoon, dat werd bemindt.

661. KUPIDO, fcheurt de BEURS mn een oudt IVTF.

Amans fe fudque prodigit. Amour hait VAvarïce. Hi'cise

ijafff t tsm <2l5cir5.

De Liefde is mildt vari aardt, en denkt zelde aan gebrek;

Zy haat de gierigheid en agt het geldt als drek.

664. KUP IDO, laat zyn FAKKEL druipen opH
HOOFD van een MiNNAAR.

Exfaturatus aerumnis. Manx infinis. UuCnMlClje ^^C|3mcrf5ni.

Myn fmert is eindeloos, de min myn ruft berooft,

En druipt my brandend fmeer van kndginge, op myn hoofdt.

66^, KUPIDO, 'T^aattufTchenSPlESENen
ZIFA\/IRDEN door.

Haud timet mortem. // ne crahit pas la mort. (Ur fOl*C]jtrt

ben ^ToïJt lücfji-.

De Liefde is fteeds geruft, kent, wapenloos, geen noodt:
Gaat tulfen door 't gevaar , en vreeft niet voor de doodt.

666. KUP IDO verjaagt 'tmant, die hem komt (léren.

Amor non vult focium. L'Aniour ne vent pas de Compagnon.

Eiefce U5ÜÏ Iteïncn ^itscfcïïcn öabcn.

Het liefde-7,oet, gedoogt niet meer dan twé paar ogen;

De min kan by zyn Lief, geea Metgezel ged()gcn.
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667. KUPIDO, mt een HERT, geeft de HAND aan

een andere.

Tibi foli locus. // «jy o- place que pour toi. ^a ijï ItCiU })ïaf3

tjann fur Dief) aïlciiu

jVIyn hert is 'zuiver en geenfms aan elk gemeen

;

D.iar is geen plaats naait my, dan voor de Lieflle alleen.

66%. KUPIDO, nodigt een REIZIGER ter HERBERG.
Hofpitium verendum. Amonr mauvais hóte. HicbC ift t\\\

ïiofcr rairtö.

Als Liefde u nodigt, tot vernagtinge in haar Huis:
Denk dat uw herberg is, zeer zorglyk, onder 't kruis.

66<^. KUPIDO, aan een STAAK 'm U VUUR.
Seniper verus Amor conlhms. Le vrat Amour eji toüjours

conjlant. iBa|}re llifbc ilï aïï5cit ltefi:anyï0.

De wAre liefde is fteeds llandvail:ig van natuur,

Het Avdter heeft op haar zó weinig magt, dan 't vuur.

670. Ren Zwarte KUPIDO ^ wondt een Blanken.

Gratia coiore prgévalet. Tonr dnrer , la Brunette.

fiTiniöhcöiiCït ilï mtXyt öann farb.

De bruine fchoonheid is gemcenlyk 't langft van duur.

Haar verv' treft minder, dan de gunllen van haar vuur.

671. KUPIDO, als DOKTOR, by een zieke KUPIDO,
Amans amanti Medicus. 1)n amour gnérit ratitre. '^it CÏnC

%ïcbc macï)t öic antscre öcfunti.

A'trbind elkanders wond, vertrouende op elkander;
Want d'éne Liefde heelt de wonden van den ander.

671. Een MTNIJAAR droomt van^nMAITRES.
Amor quod fufpicatur vigilans, fomniat. Sojiger réjouit,

Crainnc frnti licbïifl) / aöcr bctricgïicö.

De dromen fmelten ook de zielen, zonder vuur;
Zy zyn vermaaklyk-zoet, dog ydjl van natuur.
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67 1. Kif PI DO, qaat op KRUKKEN, van zmi
BEMINDE.

Amoris regreffus tardus. Leut au départ. Hansfam ïm

Als Liefde d'Egd 7,oekt, haalt niets by hke fpoedt.
Maar .traag en kreupel als zy van de Lieflle moet.

èj^fKUPIDO, door de FORrUlN gehl'tndt.

Fortuna ca^cum efficit Amoixm. La fortnne nveiigle l'Amour,
^ao ^,m\\ \3Ciiiïcnbct bic lliebe.

Hoe zeer omtxigtig ook te werk gaat, Venus Kind;
Het word doch menigmaal door 't los geval verblindt.

ƒ

67 y . Een IR TS 7E R
,
wondt door haar O G E A\

Amor ex oculis oviens in pecius cadet. Ses regards dards,

iBcin ^cl)incrf5 hüint ijou \\ytt\\ Kugcn.

Als ik myn Lief niet zie, kan ik geen rufl verwerven;
En zie ik haar , dan doet haar fchoon gezigt my Iterven.

676. KUPID O , kweldt een SL AP END E,

Amor 'diurnus, nofturnufque conics. Ntiit ÏS jour.

i^acï)t iiUsJ tag ticricrt {\t mie!).

De knaging van de Min is als een druipent dak

;

Ze laat my dag nog nagt , nooit buiten ongemak.

677. KUPIDO, zzueatTROU aan JUPlTERen
l' ENUS ^ di^ daar over lagchen

Amoris jusjuvandum pocnam non habet. Amour ne peut mal
faire. HicÖCO ClbfcillÜUr \^ CÏtCÏ.

De Liefde kan geenfins misdoen, door vals te zweren;

Men kan" gemaklyk haar bei pot ten, nooit braveren.

67%, KUPIDO ziek, Tverdvan zyn MAITRES' bezogt.

Juvat indulgere dolori. Mal d"Amour incurable. %\f\^t^

jt>ii)iucrr5cn finïi imgcncfii:!}.

De wonden van de min, zyn ongeneeflvk t'agten

;

De hcelzalv voor die kwaal verbergt z' in haar' gcdagten.
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67 f). KUPIDO , by zja LI E. F, mH donker.

Celari vult fua furta V'enus. Amonr aime la nnit. UicÏJC iöiïï

ii)rni tiïcöjlialï loicröergcn.

De nagt begunffigdt zeer de ligen van die vryjen

;

O Tl d:it de Liefde graag bedekt haar' diveryen.
.

óSo. FORTUIN, helpt KUPIDO , den NTD verjagen.

Audaccs Fortuna juvat. La Fortune aide aux bardis. XB&0
<BhKh ijüffr brn ÏUiï^ncn.

Geluk bied in de min, kloekmoedige de hand

;

Nydt vlugt voor Voorfpoed eer, dan voor beproeft verfland.

681. K LIPIDO, werd met geweldt binten de DEUR
gehouden,

Principiis oblta. Refiftcz a Vabord. jBaitlt tttufs bCtlt anfan0
töiöcrllcïjcn.

Wil de beginfelen der Liefde vvéderflaan;

Wilt gy door vryheid, zelv' uw vryheid niet verraên.

681. KUPIDO, zoekt een ander met een STRIK te

vangen.

Dulces Amorum infidias. En joiiant. UicbCjÖ ^\t\\t ftut»

angcncbnt.

De Liefde-liflen zyn gemeenlyk aangenaam;
Geen zaak zó llout , waar toe de min niet is bekwaam.

/

683. Een WAN, met KOREN daar 'm.

Meliora retineo. Je garde Ie bon. ^aö ftCfïe ÖCÏjaïtC ï'CÏJ.

GA om met alles , doch draag zorg voor uw gemoed

;

Wees als een Wan, die 't kwaad wegwerpt, en houd het goed'.

684. KUPIDO, wondt een HERT, op een

PTLAAR (laan4e.

Et altiora cogo. 'Je contrains les plus hauts. %t\y 3VüiU0 auci|

tïie ljol)c.

Min maakt geen onderfcheid in gróte of kleine dingen;

Zy kan zó ligt de hoogile als d'ailcr laagile dwingen.
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68 ^ . Een DIAMANT'm 'tVUUR, metHAMERSgeklopt,

Scmper conllans. Toüjours conflant. 3lÏ3Cit jïautltöajftig.

Niets kan den Diamant tot zyn bederf zyn laflig.

De Deugd zwigt nimmermeer, maar blyft altyd llandvaftig.

6% 6. KUPIDOy onderm'yndt een ROTS ^ daar een

HERT op (iaat.

Tandem fruar. J'enjoüïrat a la fin. «JJutiïifiJ ÖCltOmm lCÏ)iÖ'

Alind gv die hoger is? gebruik gedult en kragt

;

Ten laatile zult gy 't docli bekomen in uw magt.

687. Een MED ALJ E, aan een KETTING.
A te principium, tibi deiinet. Elle a commencc par vous, ^

ne finïra que par vous. ^tf Ijat mit iijt atlijcfanijeu / im£l

lisirt» mit \Xyi cntsiscn.

Haar liefde gloed is met uw minne-vuur begonnen;
Zulks, zal zy, zonder u, ook niet voleinden konnen.

688. KUPIDO, met dr'te HERTEN op een SCHOTET.,

Eli ge quod velis. C'ejr potir cho'ifir. *^im:n totïfÖC.0" ÏJllUïiïjt,

Hebt gy verftand genoeg om wel te konnen kiezen

,

Van 't geen de Min u bied ? gy zult u niet verliezen.

68p. Een ZONNEWTZER, hy d'ondergaande ZON,
Te difcedente nihil profum. ^faud tu partsje nefiers de rien.

Gebruik 't vuur van uw jeugd, de wereld tot een flut;

Want, derft gy 't ligt der jeugd, uw léven is onnut.

690. Een HERT, op een PTLAAR.
Conllans atque fidelis. Confiant ^ fidele, ^tanööaffn'ij llUtJ

Al had gy van nw keur , hoe fchoon z' ook fcheen , be'rou

,

Wees niet omzetlyk, maar ilanuvallig en getrou.
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691. Een TORTELDUIF.
Amor me cantare cogit. Je cbante par Amotir. ^10 HicÖC

3\üïiigt micö 3u juigm.

Hoe fchor ik ben van fhem , de vreugd weet my te dwingen

;

De Liefde maakt my (lout en noopt my aan tot zingen.

^91. KUPIDO, hkft een HERT lilt.

Unum mihi fufficit. Vn /èul me fuffit. <^\\\^ aïln'n ifï mit
öcmig.

Ga op de Herte-jagt, ó Minnaar, laat of vroeg;
Ken , zó g' eens wel verkieil , 't is voor altyd genoeg.

(^93. Een BERG, met aflopend IVATER.
Et data reddit. Elle rend ce qui lui eji dohné. <it'i glöt

De Liefde, wel onthaalt, heel ryklyk wedergeeft.

Al 't geen uw tederheid aan haar gegeven heeft.

<594. KUPIDO , draaqt een HERT, en werd vaneen

MO NSTE R 'vervolgt.

Nemo a me arriplet. PJcn ne me Vótera. I^ifmaub iöirt»

uiir.ö ncjimcii.

Een hert, dat zuiver is, gaat allen fchat te boven;

Zó gy 't waardeert en agt, geen mens kan't u ontroven.

(59J. Een ZWAAN.
Terrü undaque degens. // vit fiir reau ^ fnr la terre.

(Sr ly2!)nt auff ijcm Hanti unti iw tem ll^affer.

De zuivre liefde bied. haar vyand zelv' de hand;

Haar vuur glimt , gloeid en gloord , in 't water , als op 't land.

6c)6. KUPID O , ivondt een D R ^AK.
Et ferocilTimos vinco. Je "cainc marnes les plus cruels. ^rÏ5

Wees niet ligtvaardig, maar ftandvallig, by 't bemannen.;

De Min heeft midlcn om de wrecdile t'overwinnen.
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6^7, Een HERTj waar op een BEELD 'is gegraveerdt.

Dum memor ipfe mei. Ily rejfera tant queje vivrai.

C-^ toixtj toaï ï)ïfiücn jb lang ïdj Itbt,

Hjiar, die gv eens uw hert ter woning' hebt gegeven.
Moet' niet verhuizen, dan ten kofte van uw léven.

(598. KUPibO , bedekt een LIGT, met zyn HAND.
Neque Lux, nequc rumor. Ni Ie brnït , ni reelat, i^orh

Nog 't ligt: , nog het geraas, moet imint zien of horen;
Van myn Vriendin, haar oog of tong kon licht bekoren.

6^^. KUPIDO LLen^eh,

Dignos profequor. Je m attaché a ceux qni Ie meritent. \Sx\S

))5!te \\\\t\\ an bic co ïcicitij finb.

Aan die 't verdient, v.'il ik my zelven graag verbinden;

'k Geef aas ter zocking', van die ik niet weet te vinden.

700. KUPIDO, houd een brandend HERT.
Silens ardere. Bruler & fe taire. t>n'ircl3'aJCi0CUtï brcniieil.

Tragt gy op 't minne\aiur eens d'o\'erhand te krygen ;

Leer branden, en brand gy, leer brandende dan zwygen.

701. Een KROKODIL.
Devorat & plorat. Il plenre pnnr devorer. itt iUfiuct Uiir

auf 311 f rct'ftn.

Tndien n'et d'eer uw fchoon verzeVdt, 't zal u doen treuren;

Een Krokodil en Hoer, huilt om u te verfcheuren.

701. KUPIDO, neemt een HERT mt de DOORNEN,
Gaudium poil luclum. A^rcs les peines les plaifirs. i,^aclj;

Cviibfaï irrf"t«e.

Al zweep'e d'afkeer u met doornen in uw jeugd;

Is 't voorwerp waardig? denk: mi droefheid volgt de vreugd.
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703. Een FUIK, met VIS daar m, daar VISSEN
aan zuizen.

Adverfis non deefle decet. // eji mal honnête de ne pas fecou-
rir les malhetireux. |ï>an muf5 ^\t ungïucMicïjcn iiirfjt

ürrïaffcn.

Bie d'onder^ruktc hulp met al uw overleggen:

. 't Is onbetamelyk verleegne hulp t'ontzeggen.

704. KUPIDO, BLINDEMAN.
Fidelis du^ïo.r. Lafidelité me conduit. (ClU 0CtrCUer IDf0\SJCifcr.

Schoon ik niets zékers weet te zien , in geen geval

;

Ti Schep moed, getrouwigheid geleid my overal.

705, Een PERL, 'm haar SCHULP,
Clarefcit sthcre claro. Elle brille a la lumiere.

^\t ölanr5ct im \\tt\}X.

Het edelmoedig hert eens mans, die leeft naer pligt.

Blinkt rondom uit, gelyk een Perel in het ligt.

706. KUPID

O

, frneedt een HERT,
Nill pro vobis. // liefr fait que pour vous.

<C0 Uii'rt» fur büij gnnacfit

Al handel ik mvn hert in fchyn te hart en ruu

;

't Gef'chicd , myn waarde Lief, alleen ten dienll' van u.

707. Een KREEFT.
Ante retroque. En devatit ^ en arriere. ï^inbfr flfÏJ imt! fltl* fïf ÏJ.

Geen ding, hoe zeer mismaakt, van agtren en van voren,

Of 't heeft de kragt in zig, om andre te bekoren.

708. Een WALRUS.
Secure. // cji par tont en feiireté. C'C ifl UÏJCraU (ï(^tV,

De liefde dwingt tot min, in zé en aan de llrand;

z' Is veilig over al , te v,\iter ea op 't land.
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/

70^, LE/JND ERy zwemt over de Z E,

Kcquid non potell Amor ? L'Amoiir ti'a rïen d'ajfreux"^ IBA.^
^ ftan tiic Hicbc \\\^\^t aufsricöteu k

Daar 's niets verfchrikkelyks waar tégens Liefde ziet

:

z' Is llerker dan de dood! wat doch vermag zy niet?

710. PIRAMIS enTISBE.

Perfequar extinftum. Jnsqu'a la mort. 23if3 \\\ t^tW Cobt.

De drift bemind allen tot in des liefften fchoot
;

Maar liefde, die de geell omhelll, duurt tot de doodt.

711. VERTUMNUS en POMONE.
Amoris vicloria fit per flratigemata. UAmonr neft i-ainqueur

que par jlratageme. ^Dc 'ülft^C 0ClUHmCt UUr tüUf)) Eljï.

Gebruik uw' zinnen wel, op dat gy niet en mi il;

De Liefde zegepraalt altyd, doch raeell door lilt.

711, FENUS en ADONIS.
Majeflas & Amor haud femper una ineedunt. La Majefté zS

rAmour ne marchent pas tonjours evfeynble. tDiC ^l^ajCf^At

lint! W llicbr orijtn utdit alfcscit mït cin antsci*.

Daar inin de Herten ichroeidt, denkt niemant aan 't betamen:
De Liefde en Majeileit gaan niet altyd te zdmen.

713. KUPl DO, van BTE N gefteken.

Par pari. A la paretlie. <&\m\ «Wt OÏCiCiIfill.

Gy die zó 't herte wondt dat ziel en lighaam treurdt

,

Proef nu ons zoet geileek, en denk: elk op zvn beurt.

7 1 4. KUFl DO, op de JAG T.

\'enor & venantur me. Je cbaffe ^ je ftits chajfj. J;^ ja;je

Bie liefde in 't herte voed, zig zelve en andre plaagt;

lly jaagt, terwyl hy zelv' door onruil werd gej^agt.
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71). AKTE O N, de NTMFEN hefpedende.

Nimium vidilTc nocet. Trop voir miit. '21U 5U IDICÏ fcïjcn

i^ fctjabïifïj.

Wil met omzigtigheid de kragt der ogen vrezen;

Want, al te veel te zien, kan dikmaals fchaadlyk wezen.

7 1 6. KUPID O , naakt van H O ND E N aan geblaft.

Spiritus elevat, paupertas veró humiliat. VEfprit éleve, mais
la pauvreté abaijfc. IBU <ÖCÏft cdjeÖCt / abCT iJlC

^irniutè rrnictsn'jet.

De geeft verheft , en geeft zelfs aanzien , eer en magt

;

Maar d'armoê, maakt verfmaad, vernederdt en veragt.

717. APOLLO enDAFNE.
Caftitas voluptatem fugit. La Chafteté tie vent point de

volupté. ^ic föcu|I1)ncit ï)a|tct öic IBolïuttcn.

De fchóne Dafne ontvlugt ApoUo , uit gelaten

;

De vvdre kuisheid moet de geile wellull haten.

718. NARCISSUS.
Nofce te ipfum. Conml tol toi-méme. l\tm\t bïCÏ) feUl|ÏCn.

Gy hebt geen noodt van op uw zelven te verlieyen

,

Indien g' uw zelven kendt, die andre poogt te grieven.

- 719. HE R MAFR O D ITUS en SAt. MACIS.
Amor individuus. L'une móitié ne peut rien fam rautre.

Twé liefjes moeten zó verecndt «yn met elkander.

Dat d'een geen ogenblik kan léveri^uiten d'ander.

720. NF. F rUNUS en A'MTMONE.
Ipfe fibi medicina Cupido. • Le mal d^Amnur A?nonr foulage.

^fc 3lieüc öciict ftcf} fdbfïm.

De Liefde is ftout v;in a-ardt en fchynt gants buiten vrezen;
Waarom? de Liefde kan zig door zig zelv' gen-^zen.
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711. Een hhnde KUPIDO , draagt een kreupele.

Amantibus una voluntas. Ceux qni saiment ne doivent avoir
que les niêmes defirs. TDiC <DcïirfitCn lUUffcn eittCtlCl

IBüïcn öalicn.

Gelieven, die weêrzyds veel op eikaêr vermogen,
Die moeten door één wil en neiging' zyn bewogen.

712. Twè KUPIDO's houden een BEKERy
FORTUINfchenht haar 'm.

Amantibus cadem fata. Ceux qui s'aiment epronve7tt Ie mêmc'
defiin. ^ic lic!) hdicii tïcilfn firl] fimnut!)i0 \\\ tiïc

(i3otthf!)e 2>ri)ifluuig.

W'^ees altyd eens gezind in min, 't zy wys of zot.

Zy proeven, die weêrzyds beminnen, 't zelve lot.

713. KUPIDO, fchopt een TERM.
Sine finibus. Toint de borne. <D|)n0 ^Clï.

De Min is overal omzwevend', vlug en ilerk;

Niets fluit den flagboom hem; hy kendt nog paal, nog perk.

714. Tivé KUPIDO'sj malkander omarmende >-

Amor reciprocus. Amonr réciproque. jè>cgcn-ïic£jC.

Daar 's niets ter wereld dat de liefde meerder voedt,
Dan tegen liefde, die z' in anderen ontmoet.

72y. KUPIDO, fch'iet door een HARNAS.
Cuncla perforo. Je perce tont. ^ifï) blircIjbOÖre nWt^..

Hou u doch buiten ftoots van liefde, wilt gv niet,

Dat hy door alles boorre en u in 't herte fchiet'.

716. APOLLO, van KUPIDOgewondt.
Amores Deorum victorcs. Amours vahiqueurs des T)ieux,

^!C 1? iihz ulicrUiintsct tiie <6oiter.

De Liefde trePr elk wie flegts koomt voor zyne zinnen,

Zy wiil de Goden zelfs der Heidnen t'overwinnen,
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717. BACCHUSenARIADNR.
Maerorem pellit Vinum. Le Vin bannit la trijlejfe.

"^tx WtxxK ücvtrciïJt bie Crauriöft^Ü:.

De AV^m kan droefheid , om gefchondenheid , genezen

;

Daar wyn de Liefde voedt , daar kan geen droefheid wezen.

7i8. ANDROMEDA.
Omnia vincit amor. // ny a rien dont fAmour ne vienne a bout,

tDie Hifïie iibcrluïntict aïiciö.

Daar 's niets op aarde zwaars te denken of gelóven,
't Geen Min niet overtreft, die alles koomt te boven.

729. PARIS Oordeel

In eligendo caecus. On eji aveugle dans fon choix. 0i^\\ ifï

büiib in ffincr 113aöl.

Grieft gy de wysheid, zoon van Priam, dwaas! ontzind?
Om 't liegend' fchoon ? men is in zyn verkiezing' blindt,

730. J'^erfcheuk KUPID 0*s Tourno^ende y op

Zwanen gezeten.

Et nos ccdamus Amori. Il faut ceder a l'Amour. Haft UU.é

and} bcr liclic tocirfjcn.

Als Liefde kindren fpel begeert, wil zonder vrezen
Voor fpot of fchimp, aan haar ook onderdanig wezen,

731. ATrALANTA en HJPPOMENES.
Quid non potefl auri facra fames? ^«'o^ ce que For ne ^eut

foint futre7 ïiDasj itaii tias «Oolö uicïjt ausricötcu.

Zó niet de Satan had begeerlykheid bedagt

,

En 't Goud, 't waar' uit geweell met zyn misleidings-kragt.

731. KUPIDO^ qant VENUS morh'^ en taji naer

ORANJE-APLEN,
Aurum Amore fortius. Uor eji plus fort que rAmonr,

il'^Hö <Ooït» ifï lïarcltcr aio \i\t %\±t.
Zó haa'l: hcp-cerlykheid der menfen herten griefde;

Wierd 't goud onnoemelyk veel ilerker dan de Liefde.
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733. KUPIDOy ïneenEWlGHEIDr,
Amor perpetuó durat. VAmour eji eternel. ^ic HtóbC ifl ttDt0>

De heiige liefde , door geen 's menfen brein te vatten,
Is zéker, Ewig en onltèrfelyk te fchatten.

734. KUPIDO , met een SPIEGEL.
Noli diffimulare amorem. Ne fois point dijjlmulé en amour,

^ïcÖt in bcr lïcöe iiicöt.

Meen alles wat g^' aan 't beminde voorwerp zegt:

W'il in de liefde niet gevcinll zyn, maar opregt.

735. KUPIDO, Entende.

Bina-'èorda unit amor. Amoiir unit deux coeurs. 5^ïc %\t\St

totrniugt 5tDCp l^erfsen.

De Liefde hoeft zig haar inenting niet te fchiimen

;

Op hoop van eedle vrugt , bind zy de herten t'zamen.

73^. Twé KUPIDO's vegten.

Bellum amoris incendium. La fi^^iierr-eacroit Vamoiir. ^aurft

mcijrct tic Uitbc.

Twill voed de Liefde juill: als d'oly voed het vuur.

Beweging is haar aardt, en twiit lb"eelt haar natuur.

737. Twé KUPIDO s, verwonden malkander.

Faullum praelium. Combat heureux. <ï5ÏUfMlCÏ}a: llautjtïff.

Gelukkig is de kamp , daar uit opregten grond

,

Men Aveerzvds aanlegt, fchiet en pven hevig wondt.

738. KUPIDO, hrennt een flénen O S onder H

GAREEL enJÓK.

Pedetentim. Tctit a petit. 3lïgmtac|)IifÖ,

AI zagtjcs aan, werd tam, die zis; 9;ants wilt gedroeg;

Door'tyd en wyle, trekt de woc4e.u^de Os, de Ploeg.
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739. KUPIDO, jaagt twé HAZEN te ge^k.

Duos fedatur, neutrum capit. Jamais deux. J^ïemaïjljef 5tUCJ!,

Hebt gy 'er twé in 't oog , Held d'éne uit uw verlangen

;

't Is Liefde onmooglyk, meer dan één gelykte vangen.

740. Een Gekwetfle , vliedt voor KUPID O.

Seró nimis. Trof tard. 3CIÏ 511 fpat.

Ontwykt de Min in tyds , eer haar geweer u fchaad ;

A.Is gy, gelchóten, tragt t'ontvlieden, is 't te laat.

741. KUPIDO, doorfch'iet de WERELD met PYLEN,

Cunfta converfat amor. rAmonr conferve tont. "^it HïdJf

J3c Liefde, kwetfende 't heelal, doet alles léven

;

/.' Is 't onderhoud van all' wat adem wierd gegeven.

741. KUPIDO, kwetjl HERKULES,
Ncmo extra poteftatem mcam. Nul iieft exempt de mon

pouvoir. fiitm^w^ ift frc» ton mciiier mafï}t.

Al had g'Alkmene's boril naafl Herkules gezogen

;

Niemant op aarde , is vry van Min's gedugt vermógen.

7AX. KUPIDO, z'iet zyn LIEFnaerd'OGEN,
'r

Oculus ejus Septentrio mcus. Sojt oeuil eft mon Nord.

331 auö ïfï uicitt DDrbjïern.

Gy drukt myn hert omlaag, maar trekt myn geeft om hoog;

Myn Noorditar , op de zé der liefde , is , Lief, uw Oog.

744. KUPlD

O

, draagt de WE RELDT.
Plus quam Atlas. Tlns qu''Atlas. ^CÏjr aï.ö 3Crïa.$\

'i Klein wigt, dat in e1ks hert, zyn fcherpe flitfe jaagt;

\'eel meer', hoe klein hy is, dan gróten Atlas draagt.
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745» KUPID O , komt zyi LIRF aanfprèhen.

Prima declaratie difficilis. Premiere declaration dïjficile.

tDïc crfic crMaruug ijl; fcötocr.

Wees kloek , als gy uw Lief 't eerll fpreekt ; daar 's geen gevaar^
De fchrik is 't meeil, en 't eerjl' verklaren, valt flegts zwaar,

74(5. KUPIDO , vertnondi^ een gewondt HERT^ op een

PAPIER gefchildert.

Afta fine verbis. Faire fans dire. CfjUll OÏJItC rebClI.

Maak dat uw" hert uit uw' bedryven zy gebleken

;

Want een regt Minnaar, moet veel meerder doen danfpréken'.

747. KUPIDO, beproeft GOUDT.
Ad omne tentamen. A toiite épreiive. %\\ aïlci* ptOÖC,

Denk geenfms, dat gy my door valfe mom of naam,
Mifleiden kunt ; ik ben tot alle proev' bekwaam.

748. FAËTON.
Altius afcendentes lapfu graviore ruunt. ^ti trop bant tend

plus bas ücfcend. -3ic ijofjcr gcjlicöcu / jc Ijoijct gcfaUen.

V/ik eer gv kicft, eerll: uw' vermogens en gellalt

;

Want, hoe men hoger klimdt , hoe lager dat men valt.

749. APOLLO en HIACTNTEUS,
Principibus utere parce. Avcc les grands trop vete prends.

p:Mi\n\ grotXcn muf3 luau i\t% nïcöt 311 gcmcin macjjeu.

Men moet het water, 't vuur, d'aard', lugt, ontzaglyk rdken j

En met de Gróten, zig niet te gemeenzaam mdken.

7^0. PTGMALIÖN, en z'yn BEELDT.
Amor In ordinem dirigit. VAmour range, ^ic Hieïie fi'f3t

in bie repe.

Zó kond niet was, men hadd' des Werelds val te vrezen:

De Liefde ho'od het all' , ordentelyk in wéaen.
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75r. ORFEUS enEURIDICE.
Mors non extinguit amorem. La mort n'eteint point l'amour.

^tc CotJ ïoffiit tsïe Hiïöe nicöt au^.

Het Liefde-fakkel vuur, woelt {leeds, is nooit in ruft;

Ja, werd door 't koude vogt des doods, niet uitgebluft,

751. IPHIS y verhangt -ztg voor de DEUR zyner
• BEMINDE.

Nunquam feró. Jamais tard. i^tnTia!)!i6^ ll^flt".

De BuftenTporigheid , in r;idelozen Haat,

Koomt , al wierd gy veragt , ó Minnaar , nooit te laat.

753. D I D O ^ dood haar zelven.

Solus obitus amoris interitus. Le feul trepas finit Famour,

^a* Coti aiïcïn cuöct t^it %ithz,

Veragte Didó zelv', 7,ig 't minnend' herte griefde;

De Dood alleen, bepaalt het einde van de Liefde.

754. Het HOOFD van JANUS.
Prudcntes. La ^rndence (e fait voir de tont cótez.

^ic ©Drftd)tïgrtcib ïa^ tklj uötraU fcïjcn.

Tot voor en agterwaards te zien , wil u gewennen :

De Wysheid doet haar zelve aan alle zyden kennen.

755. F^en brandende BO M B E.

Vëc illi quem tetigerit. Malheur a celui qui en fera touche,

HD^ije ticm/ brn fic trifft.

Die zig dus ilom vertoont, kan fpréken , dat 't all' kraakt:

Rampzalig is den geen', die van haar werd geraakt.

75Ó. Een KERK-KROON, met brandende K^IARSEN.
Eodem igne urimur. Nous bruions d'un même feu.

%4r Inxiiucu ton slcïcljcm ^tixt.

Mvn lieflle is {leeds met my, eenftcmmig van natuur;

Schoon w' op ons zelv' befl'aan, wy" branden door één vuur.'
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7^7' PAL LAS.

Cuftodienda Virgo. Il faut qtCtme Fille foit ohfervêe.

^ic 3[un0frau ttiufs beujaiirt ajerbeti.

Bv Pallas, fchild en fpies, een flang ea uil; wat aardt?

't Z)n Kuisheids wapenen: een Maagd moet zyn bewaardt.

758. PALLAS en BACCHUS.
Vinum acuit ingenium. Le vin augmente la Trudence.

^cr Wtiw ïierntcörct ben Dertïanb.

De Wysheid nog de Wyn laat zig ligt overhéren

;

W yn , mdtelyk gebruikt , doet wétenfchap vermeêren.

7^^. Drie HOOFDEN op een LTF.

Concordia infuperabiiis. La concorde eft 'mvincible.

^ic <Ömtrac|)t ift unuöcrUïinöïifi).

d'Eendragt is niet dan zeer gevaarlvk te beftryden ;

z' Is onverwinnelyk, gellerkt aan alle zyden.

/

760. Een ROOF-FOGEF y nacr z^n ROOV mtz'iende.

Cupidc expefto. yat^^cnds avec imfatience. %tX^ crtuavtC

\\\\ï luigebiilt.

Door {lil te zitten, werd de maag' geenfins gevuldt;

Ik werd door hoop gevoed, en wagt met ongedulde.

761. Een R EIG F. R , vegt tegens een J'AL K.

Qui pugnat nondum» eft vitlus. ^li combat jieft pas encore

vaïncii. Wvi tia lïi'citct liï nofij iiicöt uïjcrïüunben.

Schoon gy kloekmoedig hebt den Liefdeftryd begonnen;

Hou moed ! zó lang gy ftryd, zyt gy niet overwonnen.

761. Een O J EFAAR , in de WE 1 D E.

Sola Patria. // ;/V/? r/V -/ fel quefinpais l^a.Öf "DattCrlnnti aïICliU

Al trekt men wyd en zyd, door heel der wereld heen ;

Daar 's niets zo aangjnaam, dan 't vaderland ali"'?''!.
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763. EmPELLlKAAN,
Pro «rrcffe. Tour les miens. I^OC tlC mcinigett.ö' ^b^

Daar 's niets dat ik bezit, of met my wierd geboren.

Of 't is tot dienfte en nut', van die my toe behoren.

7*54. Een STAAR-VOGEL, eet NIESKRUID.
Aliis venenum. C'ejl mi poifon ponr les aiitres. ^.4 ifl CiU

gift Ijor anijerc.

Het Nieskruid is myn fmaak , een nuttig medefyn

;

Niet ongelyk de min; dien nutt', en deez' venyn.

76^. EenPARADTS-VOQEL.
Nil terreilre. Toint de comnierce avec U terre. ^i?i)£iÖ icbifcï).

Toon dat gy wierd bezield door Ewig Hemel-vuur,
En dat niets aardies is vermengd met uw natuur.

766. Een VOGEL, die zyn NEST boud.

Ho j mihi ufu eil. Ceftponr moy. tDicfe.3^ ifl 511 mcin:u ^ebi'aucïj»

Maak u in uwe jeugd, by tyds uw woning vry,

•Op dat gy zeggen kunt en moogt : dit is voor my.

767. Een DUIKER-VOGEL.
Mcrfus ut emcrgam. Je ploji^e potir me relever. ^CÏJ ^UUCftC

\vAi\y imtia' urn teicOcr ^ztmt 511 Itoaxiricn.

Houd u by uwen aardt, dan hebt gy niets te fchrómeïi.
ik duik om laag, alleen om boven weer te kómen.

76%. KUPlDO vangt VOGELEN.
Sponte. Trifojmser volontaire. |Bit frcpCill iUÜICJI.

Ik oefen flegts gedulJt, zy voeden mvn verlangen;

Die luiilerdt naer de rluit der min, v\il zyn gevangen-
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7^p. NOACES DUIF.
Diviiic'e nuntia Pacis. Le Cicl m'envoye potir vous annoncer la
j?aix. XB:t i^imcï fcntïct luül) / cucl) öen fnct>en 511 Dcrftunöi0en.

'k Was om verzoeninge der wereld uit-gezondeii

;

De Hemel zend my, om u vrede te verkonden. '

770. KUPID o y van HONDEN aan geblaft.

•Cave tibi. Tien toy toiljoiirs fnr tes gardes. J^UfC tl ic|) b tirlJOt,

Als u\de lader volgt en Aanbafl: /{lopt iiw oor;

Doch wil oplettend' zyn en wagt u Avel d-aar voor.

771. Twé ve'itende H /JN EN
Soclum non fert Cupido. Eji Amonr point de Compagnon.

arupi?)o If!&et luincn mitRcrdïcn. .^

Een medeminnaar baart iteeds onrufl en ontftellen

;

Kupido, wat hy duldt, hy duldt geen' metgezellen,

/

772. De (jfwonde O R ATEUR .^ geeft z'^n STAFóver

aanKUPiDO,
Cedat Orator Amori. Rien ncft plus éloquent que VAmonr..

^(T fictinfr tecifijc ba' Htcdc.

Daar 's niets welfprékender dan liefde, in geen geval;
De \velbeipraaktheid van de Min, heerll overal.

773. KUPl D O
,

flopt d'OR EN
Surdus Amor fepius. üAmour eft fonrd le plus fotivent.

^ie ïicïjc i|ï mcifï taiib.

De T.iefdc 's, a1sz' iets hoort dat haar mishaagt, gants doofj
Zy geeft aan waarheid, die haar drift ilremd,.geen geloov.

774. KUPIDO, leert HERKULES fpmien,

Omnia vincit amor. Amour eji un Maltre parfait.

'^At Hic&e ubcruiiutsct aHcs^.

De Liefde dwingt den lloutlle en dappcrfte tot fpinncn j,

Wat is 'er onder maans, dat zv niet kan verwinnen.
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775- Ee;; KALKOEN.
Habitu tumefcit. // s'enfe d'orgueil. <Bt ifï tlOU Ï^OCÏjmUtÖ

auflhEjchlafcn.

Ken Kalkoen is het bedd van haall: geraakte dwAzen

:

Hy 's van eergierigheid en hoogmoed, opgeblazen.

776. Een PAP EGAAT, 'm een KOU.

Prsrtat liberum eiïe. La liberté vaut mieux. *iu.ö grijCt nid[)ti^

w^tt hit ^rcpöcit.

Al was een mens bepaalt in d'allcrfchoonite hoven

;

't Verveelde; want daar 's niets dat Vryhcid gaat te boven.

777- Een HOEN.
Pinguefcit. EUe sengraife. J2>i'c tuirt» fctt.

Een Kiekenlóze Hen, flegts op haar voedzel let;

Gants vry van agterdogt,"werd z' ongevoelig vet.

778. Een HAAN.
Cura vigil. Le fo'm empeche de dormir. tDiC jt>OC0e ïaffct

nifijt ffi)ïflfrcn.

\ Mans agterdogt verflrekt een naarflig man ten Wdpen;
De zorg voor zyn gezin, verhindert hem te fliipen.

77c,. Een HENNE, met hare KIEKENS.
Dulce & decorum. Ilejl dony:, il eft beau. €.6' ifl au^Cntljm:

intb sicrlicij.

Welfchaapne Kindren, zyn des Huuwlyks luil en kroon;

Zy maken 't egte Bedde', alleen niet zoet , maar fchoon.

780. Een PATRTS , verbergt zyn Hoofd y om van .

den Roofvogel vry te 3'^';'/.

Falleris opimè. Tu te trompes. t^u ïictricacfl: bicll ftÖr.

Die zig van 't brein ontdoet, verwerpt het nutfl' gevrcer;

Geeft zig bloot aan 't gevaar en hy bedriegt zig zeer.
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781. De ZON, by de STERREN.
Inter omnes. Entre tous. üllUCT alïcil.

Een onder allen munt lleeds uit door warmte en ligt

;

Gelyk een Eerlyk man ,- die nooit wykt van zyn pligt.

782. EenJVlND-MOLEN.
Infpirat in motu. Il 'uifpire dans Ie mouvement. (Cc ÏCÖt \\\

ètr 25cturgimg.

De vadze ledigheid kan niemant vrugren geven

;

Uit arbeid fpruit gewin, beweging doet elk léven.

783. MUGGEN, d'iez'ig'tndeKAARShrnnclen.

Amore crucior. Je fiits tonrmenté par rAmour.' ^ic %\Cijt

tiCjiirt- mifïj.

De Lie'^de pynigt my, om dat ik wens met 't ligt,

Geheel en al te zyn vereendt, van haar gezigt.

784. KUPIDO , zoekt het LIGT te verbergen.

Celarc nequeo. Je ne Ic puis ccler. %t\) \\dX\t^ uicïjt ÖCbCCftt

Men moet de Liefde geen noodzaaklyk veinzen vergen;
y.ykan onmogelyk, 't ligt van haar vuur verbergen.

785. KUPIDO, temt een LEEU.
'Omnia vincit amor. UAmour pent tont. '^\t%\^Z

ubcriüintirt alïcjef.

De Liefde vermag all' wat imant denlvcn kan

;

Maakt van een Leeu een Schaap, een Speelkind van een Man.

7%6. HERKULES, le'td KUPIDO.
\'irtute Duce. Vertn pour guide. *Z^ie ^Ujeilt! 5um ƒUÏjrcr.

Daar 's niets misdddif^s in 't gefchikt verliefde léven ;

V\'ant, Liefde wir.' _^c dciigd i er leiding' mee gegeven.
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787. [CUPIDO, houd eeyi RING, en vertreed een

MASKER.
Sincerus & fïdus. Sincere. 5E>ie %itbt ijï aufnCÏJti0.

De ware Liefde is lleeds, wat zy vertoondt of zegt,.
\'an allen opfmok vry, gants zuiver en opregt.

788. Een BEER, likt zyn JONG.
Pedetentim. Teu a peii. ^\t gutCt VöCÜ.

Met goede wyle kan de Naerfligheid veel doen

:

Door weinig likkens, krygt een Beer-jong-klomp, fatfoen.

78^. Een VALK, koomt op de H/^NO vliegen.

Ad laqiieos lubens revertor. Je revïens de mou gré aux doiix

lacqs qni me fervent. %t\\ [tomuiC frCpUïiüig iCiCl:iCt 5U
mrinm gduliun ^aubcn.

Tk ben gelyk een Valk, die my boeit min ik teder;

En daal vrywillig tot myn' zoete banden neder.

790. KUPIDO, ah een SOLDAAT.
Amor eloquentiam pavit. 'De L'Amonr vient VEloquence.

u^ic llKöc luacljt itcrctït.

De Liefde in haar begin, als onbekwaam veragt,

Bekoomt welfprékendheid en krygt daar door veel kragt.

791. Een Oud MAN ^ dempt een PUT, na dat zyn

KAL F verdronken is.

Serö fapis. Ceji tard avifé. (t}i ift X\\ fpat gemctfltt.

Ik wierd te laat berigt van 't lang verzuimd gevaar

;

Die mint werd in 't gemeen te laat zyn pligt gewaar.

7^1. KL IM-LOO F, om een dorre STO K.

Ne mors quidern. iVi mêrne la mort; l^a* totlt |elr.fï Uicljt

De liefde is nimmermeer verlegen in den noodt.

Als alles haar ontbreekt , omhclil zy zelfs de doodt.
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7$?3. De MUIS, tuffen de KAT en FJLLE.
Ma1am me prcmit. // mal mi preme. tDa.fif llöd örinöCt mifï)..

Myn Liefde knn de dood of kerker niet vermyden

;

Het kwaadt dringt my, helaas! waar 'k zie, aan alle zyden.

794. Een VINK 'm de KNIP.
Lahoriofa venatio ubi venator eft captiis. Chajfe fenible on Ie

Feneur efl prïs. ^ö ïji ticrditocrUftj jagcu/ ba tier 31a0ei:

Ik moet, in hegtenis, naer makkeren verlangen;
De jagc valt moeilyk, als den jager is gevangen.

79J. KUPIDO, hl de ROS-MOLEN.
Malummeumcomes. Monmalmefuit. jTlcmC tjlinl foïgCt miV
Hoe harder dat ik jaag, hoe fterker dat ik fla.

Het kwide dat my deert, volgt my te harder na.

/

7^6. Een DODE hy een GRAF.
Lethi vis inevitabilis. Nnlle prevoyance a la Mort.

^cr Cobt ift luröcrmcnMicï).

Maak dat de zonde niets hebbe op u te gebieden

;

Al waar' 't alleen om dat de dood niet is t'ontvlieden.

7c,7. KV PI DO, h'^ '/ DUIVEN-HOK, daar een

D R ANG- KNIP voorbaat.

Facilis ingreilus, dü^cilis exitus. L"entree efi facile, mats la

fortïe en eft diffictle. "^ix cni0flng ijï Icidjt/ tjcr aufsgaiig
aïjcr ffïjtDcr.

Het ingaan, valt zeer ligt, en 't uitgaan valt zeer zwaar;
Al 't mèleite uitwendig' ichoon , heeft innerlyk gevaar.

79%. KUPIDO, h V GRAF van zyn BEMINDE.
Nulla me fpes tenet. Je vis fans efperance. 3i(Ö ÏCbe OÏjnC

Ik kwein fleeds zonder kwaal, ik klaag fteeds zonder wonden.
Ik leev , helaas ! maar 't graf heeft myne hoop vcrllonden.
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75^9. KÜPID O y denkende om z'yn LIEF.

Ab omni parte beatus. R'ten n egale mon bonheur.

4i!icïjtié itan mcincm aïucli tierö!ic|)en lucrbcn.

Niets kan op aarde by myn heil en voorfpoed halen

;

De fchoonllc maagd verligt myn ziel door hare llralen.

800. Een PRO IS!K- NAALD.
Ipfa fibi pretium \drtus. La -oertn m'a élevée. «Dlf tU0Cnt>

ïjat mïcö ccijoijct.

Het allemaaüe, is, om onilerfelyk te léven,

't Geen wierd door het bedryf der zuivre deugd verheven.

801. ROZEN, met DOORNEN
Difficilia quae pulcra. Rïen fans peine. fiixX^i^ OÖtie muj^C,

Of min of meer, verzeld de vloek des kwaads, de zégen;

En zonder zorglykheid , werd niets op aard' verkregen.

80 1. De ZO N en MAAN y tegens elkander over,

Quod capio reddo. Je rends ce queje refois. 3(CÖ 0CllC

Ten nut van andere, zwel ik lleeds van verlangen;

Ik ^eev' aan yder weer, al 't geen' ik heb ontfangen,

803. KUPIDO, gaat by de tafi.

Semper amor timidus. VAmonr eff totljours craintif.

^\t Hicbc ifl alïcscit bïotï.

De Liefde fchroomt altyd het duillre , fchoon ze ziet

:

Een gróter bloodaart in het donker , ken ik niet.

804. Een SCHIP onder ZEIL.
Opportune. Jattends Ie vent. %t\^ lUtirtC auf ÖCn tPlUti,

Tk ben volflrekt gereed t met zinnen en gcdagten

,

Tot myne pligt , maai- moet naer wind van voorfpoed wagten.
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805. Een LAURIER-BOOM.
Scmper idem. L'Hyver ne m'ote rien. '3lUC5Cit ^tit\i^

De Winter kan myn kragt of kleur geenfins misdoen.
Altyd dezelve, blyft myn bladkroon altyd groen.

80Ó. Eert ROTS, m ZE.
In motu quiefco. Je fiiis tranquile dans POrage: 31^0 Öïll

fïilïe in bcm Ungciuittcr.

Dat wind en water woên naer hun verbolgne wil,

'k Std, als een klip in Zé, in 't onweer vafl en llil.

807. Een brandend HE RT.

Hic c*v intus. I^e même au dedans. 3lu|^-untlintüCnbiSQlCic|j.

Ik brand wel uiterlyk, maar minder niet van binnen;
d'Aanbldzers van dat vuur, zyn rayne ontllelde zinnen.

808. Een JVAGEN , die hy eenSTEILTE rent.

Ubique locorum Prudentia. Trudence de totis coté. V^zi^yiSX,

aïïfr feiten.

Al v\'ie langs Iteiltens wil uit al zyn kragten ryden

,

Behoeft voorzigtigheid en wvsheid , aan Aveerz}den.

809. KUPIDO trekt een NET vol HERTEN op.

Utunumexmultis. Cejipotir cboijir. tDiC}e,ÖiflumbtiicH3aïJÏ,

Een jongeling , wiens ziel haakt naer een fchóne Bruid,
Heeft keur van Herten , en kiefl; zig het beft daar uit.

810. Een MEEUy door een OESTEjR gevangen.

Venator captus. Chajfenr trompé. 23dT09CnCr 3i30fr.

Waag u aan alles niet waar naer ftrekt uw verlangen ;

Een driftig jager Vvcrd bedrogen en gevangen.
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8 1 1. KUPIDO , mei FLEUGELS aan de VOETEN.

Promtus edo in amore. Tromt en Amour. ^cp fcrtig

\\\ bcr Utcöe.

Die raindt, heeft telkens wcêr, voor nieu gevaar te vrezen;
Zulks , die beminnen wil , moet vlug en vaerdig wezen.

812. Een HOROLOGIE.
Silendo loquitur. Il fe fait entendre fans parier. <t3.5ï ÖldJCt

ficïj 511 locrfl-eïjcu ob c.s ff!)oti m'cijté fast.

Een minnaar moet het fterklT: door taal der ogen fmékén

;

En doen zyns herten wens bevatten, zonder Ipréken.

813. Een EGEE , daar MUIZEN mede fpélen,

Parum fer quó auferas totum. Supporte pen
y
ponr emporter

tont. (iJin turnig ïciöcn urn aïits 5u öeltommcn.

Men moet in min, Ibmtvds, zig weinig laten deren,
Om daar door alles des te beter t'overhéren.

814. Twé KUPIDOOS, fteken elkanders FAKKEL aan^

Amor mutuus. Amonr rnutnel. ^Cgcn-!lCbC.

Het vuur der liefde dient twévoudig onderhouen

;

't Brand bell door fmeer der mans , en zwivel van de vrouen.

815. Een WATER-HOND, naer een DUIKER.
Intcr habebo & habeo grande difcrimen. Iljadiference, en-

tre efpoir ^ avoir. e$ i}l ciii 0ro|Tcr uuUerfcljciö 3löï|cl)CU

ïjoffen uut» iabcn.

Schik naer 't geen gy nog denkt te krygen, nooit uw wil;

Daar 's tullen hopen en bezitten, groot verfchil.

""^8
1(5. EenBTENKORF.

Ex dulcedine amaritudo. T>e douceur atnertnme.

3lur5 fuf5 \Mtx.

"Weeft mAtig by 't genot, omtrent uw uitverkoren.

Het bittcril' bitter, v.erd uit 't zoctile zoet geboren.
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<Si7. Ren STP.OOM, door een METR lopende

^

zonder zyn IVaier te vermengen.

Cuivis cafus particukns. Chacnn fan cas a port. tCïueu ÏCbm
^nxinx aöroiiurrlifijcn 5ufti!ï.

Al fchvnt gy eens van zin , door dien gv zyt gepaart

;

Daar blyft bezonderheid van neiging in clivS aart.

8i8. Een DOLFTN.
Et aquss fax efl. Et méme Peau a fon Jlambean. ^aöiöaffcr

fcUilï ï]at fcrac facitd.

Laat nooit angllvalligheid u llóren in itw^pligten

;

Het water zelfs, heeft ook een vuur-toorts tot verligten.

Src?. KUPIDO, aaneen STAAK, in 't FUUR.
Laus in amore mori. Jufqtfa la mort. 23ïf5 lil tlCll CoW.

Die iets beminnen durft dat waardig is en groot,
Mag daar nooit af van Haan ; ja zelfV niet in de dood.

8io. KUPIDO, Vtffende.

Amant€S fpcs alit. Uefpoir conduït Ie Tefchenr.

'^it iiDfniniö ift öc0 f^!?rt)fr? Icit.oman.

Gelyk de zoete hoop den Viilcr vergezeld;

Zc) ondcrfleunt de drift den Minnaar met geweld.

8ir. De DOOD, op een KROKODIL.
Avarus nunquam divcs. Chichejamais riche. ÏDcr OCÏtjlje ifï

nifmaïö rcifïj.

Het onvernoegt gemoed zoekt diamant in ilyk;

Die vrek of karig is , die is heel zcld'èn ryk'.

811. KVPIDO, met een BCEK, op een ARENDT.
Amor eruditus. Amonr favant. ^ic HlCbC i|ï QfMjrt,

Daar 's niets dat liefde dan 't les-vogt der gloedt ontbeert;

L Is wys', verilandig, itcrk, welfprekend', ryk, geleerdt.
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176 ZIN-SPREUKEN en

823. KUPIDO, rygt Herten.

Omnia conjungo. Jejoins tont enfemble. 3ic|j fu0C
allcö 311 fainmm.

Ik voeg het all' te 7,aam, met éne zelve Naald;

En nogtans , beurt het wel , dat énig Hert verdwaalt,

8 24. De NTD T verjaagt KUPID O.

Amoris domitrix invidia. UeJivie domfte fatnour,

^cr nciö saljmct Jïie liiebe.

De Nydt kan in de min , veel vremdighéden werken

,

Hy temt de Liefde , en rukt flagpennen uit haar' vlerken.

82J. KUPIDO, bJaajl BELLEN,
Bulla favor. Ta faveur neft que vent. ^ziwt 0Unfi ifï

tin UJaffcrüIafe.

Gekogte liefde is wulps, en neemt zeer ligt de vlugt;
z' Is als een Water-bel, die beril, in d'ope lugt.

82^. KUPIDO, op SCHAATSEN.
In lubrico. T)ans Ie glijfant. %\\\, ^^d)ïipffri0fn.

In 't midden des govaars is Liefde altyd geruil;

Zy vind in 't ilibberige en gladde al haare luft.

827. EenPRONK-NAALD, met KLIM bewajfen.

Te ftante virebo. Tant que tn fi/bfjfef^as, je ferai verdoyaitt.

tsT^in Wi^w ifï mcih gruncn.

Zó lang, myn Lief, als ik trou in uw oog zie bloejen,

Zal ik altvd beilaan ; uw wezen doet mv groejen.

828. KUPIDO, KUIPER.
Harmoniam rerum Amor confervat. Uamonr confervc tont.

"^xz Hicbc uutfii)aït allc,^.

De Liefde onderhoud her alles, door verband:

Door vat, hoep, dryfliout en de diffel van vcrftand.
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820. KUPIDÖ, fpeeh met de rVERELD, ah met

BALLEN,
Plla mundus Amorum efl. Le monde efl un balon a l'Amour.

^!C Wt\t \^ cinc liaïïe ter %\^t.
De Wereld is de Bal waar mee de Liefde fpeelt

;

Zó lang, tot eindlyk, zulks de Wereld eens verveelt.

830. KUPIDO dobbelt.

Exitus in dubio ell. Fin douteufe. ^tJ3tlfey?|aftigeiÖ tW^t.

De Liefde is dobbelfpel , en de uitkomil onbekendt

;

Hoe zéker fchyn' 't begin, onzéker is haar endt.

831. KUPIDOSp'mt.

Duni colo foeminam hoc 'i3o. Je fats ce que vent robjet aïmé.

%t\^ tijiic ben unüru mcincr «ècïiclsten.

Het allcrlaagfte, moet, die mint, zig onderwinden.
Zó lang 'k m\n liefiles wil opr'olg, zyn wy goê vrinden.

831. KUPIDO, zaagt HOUT.
Scmper reciprocanda. Lajfiefe réciproque tonjours. ^\t

niufs oijn iinterlafs "^a licuöni.fcïrcn gcsogcn lucrbcné

Indien de Huuwlyksmin voorfpoedig zal beilaan.

Moet -over ende weer, elkeens verpligting gaan.,

833. KUPIDO, SCHILDER.
Imaginem ejus mccum gefto. Sou Image me fuit.

Myn licffte vergezeld my, waar ik gd of ftA;

Haar oog volgt myn gezigt, haar beeld myn lighaam na,

834. Een o?wond: HART, by V WATER.
Solatium, non auxilium. C'ejl un foulagement ^ maiscen'eft

pas nne aïde. i25rgef5li3f!Cit ofjllC l)Uiff.

\ Hart, 's jdf^ers boog omtrendt, drinkt hertig buiten vrezen;

't Nat left wel doril, maar 't kan z^n oorzaak niet genezen.
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83J. E.en HARTj met een PTL gefchóten.

Quó profundius eö acrius. Tlus il ejt profond, plus il efi

donloureux. %Z tïcffci* JC ff!)mCCr5ÏiCi)ei\

Hoe dieper dat de Pyl ter wonde is in gegaan

,

Hoe minder is haar fmert en 't weê te wederilaan.

%l6. IKARUS.
In certiim tendas. F'a au certain. ^jfjC flCÏJCr.

l.Q gy tot kruipen zyt geboren, wilt niet vliegen.

Ga liefil in 't zeekre ; want begeerte doet bedriegen.

837. KUPIDO, verjaagt den NTDT,
Invidiam pellit Amor. UAmour chafe rEnvie.

De Liefde, als hart. gemaakt , door tegenfpoed en plagen,

Weet zeekre midlen, om de Nyd gants weg te jagen.

838. VENUS, geeft Knoflook aan KUPIDO.
Amor amarus. Amour Plein de fiel. «IDlC %\tlK ifï toiïcr

^ liittcrïjcir.

De v/ulpfe dartelheid, met hare jongen mal.

Propt h-Are kindren op , uit min , met roet en gal.

839. KUPIDO, veragf eens anders fméken.

Precibus haud vinci poteft. Saus pitié. %\\txb\tt\it%

Die mind, roept elk om hulp, doch heeft geen mededogen
Met dien , die ook als hy , door liefde wierd bedrogen.

840. KUPIDO, fch'iet door een HARNAS.
Inevitabilis iftus. Ses traits inevitables. ^^Ci'n? fl'^uffC

Wil, mint g' uw ruft, uw hert' niet voor de Min ontbloten;

Want onvermydelyk en zeker, zyn zyn' fchóten.
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Een Hemn. j g
Hert, of een PyUar. 250
Hert , vraar op etn Beeldisgegraveerjt. 13+

Herm.ifrcdil»s en S.tlmacts. 240
Het H)ofd van Janus. 2C1
Drie Hoefd'-. op een Lyf. 2j-4

ZwéS -ventende Hafifteii, lyS

len Hoen.

Haan.

Henne , met haare Kukeus-

Herkulei , leid Ktipi.lo.

Een brandend Hert.

Hor^iogie.

a^vocndt Hart, by 't fV.i.'er.

Hart , met een Pyl ^efch-oten.

I.

r66
ibid.

ibid.

l<5i

270

Z78
180

Een Inkhoorn , fchillende Kcotea.

Ixion, een fKlk omhelzende.

Ikariii.

70

84
»-„.,.-. 16»

Een Inkhoorn, vaart over een Water, c-ngebruikt

de Staart -voor een Zeil. 186

Ifhii , 'verhangt tig voor de Deur zyner Bemin-

de. 2ft
Ikaria. l8»

Een jok.

T.

K.

14!

£1"» Kinit, tegeiis Herhiki -vegtcnde. 2

KaJfanien-bo..in, met Vrugten. 10

Kiifido , irt een Hert , fthielende "aer em ander

Hert. li

Twee Kufido's, fmuedende ccn gloeiend Xfer. 14
Kufido, boven een Slroo-iier. \6
- - - met een Masker. ibid,

- - - draagende een Vylaar , en treedende op een

Spas en Oljen.'httid. 18
- - - met een Pyl gewond, bluft een Toorts tiit.

iéid.

Een Kameleon. 1 o
Krocn of een Vylaar. it

Koren, gereedt om gedurfi te Toorden. a3
Een getoonde Kufido , bied de Trouw aan een an-

der ,
die dezel've teragt. ibid,

Kupido , Vylen flypende. 3 »
- - - zonder Pyien , en Geblindt. ibid.

- - - 'xjoor de Poort -van een Tuin. iuiJ.

met een Taortp, en een Veftaal-Tionne by
haar h'ilig Visr. ibid.

Een Kameleon. jj
Kufido . Geld tiitflor'ende. ibid,

- — fteokt een '/itur met zyne fylen, ibid.

Een lui.lenJe Kiok iiid.

Kufido, zaait Slii.if-boHon. imd.
- - - -lerto.jt.t zyn IVrnd aaneen ander. 3^
- - - me: een Spieg. l. 49

tredende op ,Cyfers , hjnii 'er een in zy>i'

Hand. '
^jV.

Een gefchettrde Klok. 41,

Het Sfaa/.fe Kruis , op Per. Schulp. ibid.

Een Kompas eii. de NcoiU Jtar. '

44
.--, ivne», met tme LuHrkr-mkken, ^6



A'^; •
!a , 'éreideld etit Leun fl

E-!t liaprikornus. ^+
-— Kroon, boven een Kruis. j6
Kore.' . door Srortrfgeus nej.eygjfi:'.gen. j"8

Een P.mfelyke Kroon , do H'ereld beprunUnde. 60
--- KaAfs , iii>.inr by e.ridert merden ontfteiken. 6i

Koranl-tak, bui:en 't IVttter. 66
Keix.ers-kroon-bloem. 68
Krokodil. 70

Kupido , Entende ibid.- - Jfoot te» Term omver. 71

Een Kroon , op eer. Kufjen. 80
Kupido, met eelt branJcfid Lip. 81

Een ziedende ketel. ibid.

Kupido , met eer. Vaa» itid.

- — Tcil een Schildpad Vleugel' .tinzetlen. 84
- - • Jlaat een ander , die nan 't zeer "jjeldt. ibid.

Een Kroon. ibid.

Kupido, draagt een Hert

.

8<5

- - - in de Lynb.ian ibid.

. - - -vaurt over 't !Vater op zyn ':oker. ibid.

Em Kapper-boom , door een Rits ge.irongen. 88

Be Kro:n vai Ariadne. pi

Tier Kraajen ^-"'gt. J>8

Kupid), bj een Ztnnebloem. 10

1

Een Kraay, vegt tegens een Uil. ibid.

Krar,y , werpt Steenen in een Vet , cm ;.'f Oly

ie dcei ryzea. ibid.

Kufido , en een Vryjler , in em Bloem-veldi. 10^

- - - >net een fok. loö

- - - ziet in een Spiegel. ibid.

- - heeft d'eene Hitnd met Vleugels, ind'tindre

een B og. 108

» t - befproeidt een Tuin. 1 1 o

- - - fiaat Visr in een anders Tonder-doos ibid.

- - - hukt een Boom omver. ibtd

- - - pinkt Rozen. t 14

Een Kreeft, agteruit gaande. ibid.

Kupido, op de Jttgt. ibid

Een Kora-il-iak. > '8

Kupido , ziet »»cr de Regen isid.

- - - in een Hart, beide in ' t Herte geraakt, iio

- - - in een Bloem-lu'in, zender Zoan.'fchy». izi

' - - g''eft een gouden Vut . aan een lihiler. ibid.

• - - houd e.n Bxm vxjl , roten de Stormmind

wil omverre blaazen. Ii4

Een Kroon , met twee l'alm-takkea. ibid.

Komect-fiar. * 136

Kulebnjfn. 140
Een Kemel, roerendehetPVatermet zyaVcet 141

KAleb'Jfn, tegens een D.nneboom opgmitfftn: ia8

Een Knots, van een Olyftak onij!:~-geyi. t fo

Korones , geroondt. ibid.

Klytie. in een Zonn:hloem iier^fidert. l^z
Een Kraan of IVwd-.tas. 156
Kupido, pijf een Fakkel uil

.

160
- - - fch'tet naer een Vryffir. ibid.

T^up'iJo, voor «» Vryjler Melf^de. ,'oif;

- - - boud in de eem Hand een Vis , en in d'«n-

dere Bloemen. jfiö

Een half-begraven Kamn. 168
Kuike», uit den Dop kruipende. lyo

- - - Gekroond kruis , met Par/en omz't. ibid.

Kruis, bo^in twee Lit:trier-talken. ly

i

Kupido, houd d'eene HanJ op zyn Mond, ind'an-

dere eengroene Tak. 176
Uitfpruitena koren, op 't Veld. ibid.

Kupido fnoc.pt, en een imdr drinkt uit een Fon-

tein I-g
- - - met een Elitmku , daar de Wind in biial}.

ib8
Een Kraan vcgel, met een Steen in de Poot. ibid.

Kr.i.in-vog.'l , neemt zyn Hek vol Z.indt. tyT
Kanon , met een kwadrant. 1 9 •

Kemel , onder x.yn L'.fl bczwykende. 194
Konyn, voor zyn Hol. 100
focrt van kegels , Jie men met een Slok om-

fl^M 204
Kupido , karnt Boter. j 1 o
. - - 's Schadu-^e , i'erbeeld de Nydt. ibid.

- - - houd ivjee Hemen , die ir; 't midden bran-

den. . ibid.

- - - Jlaat een Sehild-pcdt. itid.

- - - zet een Ezt>l l'ifugels aan. 11

1

met eenValmtük , tredende op eert Haas. ibid.

. - ' houd een Kaii7elcon. ibij.

. - - -vertreed een breidel en koren maat. liid.

- - - fchopt een Pot met Geldt jveg. ibid.

- - - met aen Evena.tr of Waterpas. ibid.

. - - geblindt. 11.;

- - - ziet de Zon opkomen. ibtd

- - binajs een ui:gaan:ie Kaïtrf weder aan nfop

Itid.

- - - met Elcemsn 2 1

8

- - - wildeVuur-vlgm met een Tang vsUteu. ibid.

- - - is Stuurman. ibiJ.

- - - op e,e Jagt. i:o
- - - fpielt Argus in dejleap. ibid.

- - - vangt Voj]hi. toid.

Een Krokodil, dis een Mens z.rjlindt. 222
Kupido , geleidt een Vroti die fcheel is. ibid.

- - - fcheurt de hetirs van een oud Wff- luid.

- - - laat zyn Fakkel druipen op't Hoofdvan cm
Minnxar ibid.

- - - gaat tuffen Spiefen en Zwaarden dtor. ibid.

- - - verjaagt im^nt , die hem komt floeren, ibid.

- - - uit een Hert
, geeft di Hand aan een an-

dere. 1:4
- - - n-odigt en Reiziger ter Herbig. ibid.

- ~ - aan een Sti',.''.k in 't Vtm/. Hid.

Een zvrar/e Kupido , leorHh'cc .2 Manke. H'd.

Kupido, als Doktor, by een zi.-ke Kupido. ibid-

- - - gaat of krukken, van zyn Beminde. "S
- - - door de Fortuin gcblin.it. ibid.



Xnpide , kvelt een Slaape»de. HU.
• - - xMtert trcit gan Jufiter enVetsiis , diedatir

C'jfr Ugchen. ióid.

» » ' ziek, werd fitn i.yn 'M/titres iezfgt. 'üd.

m - . hy zyn Lirf, in 't donker. ii8

- - - werd met geweld iuiten de Deur gehuden.
ibid.

- • - zoekt ee» Ander met een Strik te vangen.

liid.

" - loondt een Hert , opeenPylaarJltiande. ibid.

• - - ondermyndt een Re's, daar een Hert offlnat.

ajo
• - - met drie Herten of een Schotel ibid.

• - kie/l een Hert uit. 2;2
» • - draagt een Hert , en werd van eon Monjler

vervolgt. "
ilid.

- • vjondt een Draak. itid.

- - - bedekt een Ligt tliet z.yn Hand. 154
Hengelt. ibid.

- - • houd eert brandend Hert. ibid.

Een Krokodil. ibid.

Ki.'pido., neemt een Hert iiit de Doornen. ibid.

~ - - Blindeman. 156
- - - fmct'dt een Hert. ibid.

Een Kreeft. ibid.

Kupido, van Byen gefteeken, 138
- - - op de Jagt. ibid.

- - - ttttakt van Handen aangeblaft. 241
Een blinde Kupido > draagt een kreupele. 242
Twee Kufulo'i, houden een Beker , lortuinfchenkt

haar in. ibid.

Kupido, fchopt een Term om. ibid.

Twee KupiUo's. malkander omarmende. ibid.

Kupido : fchiet door een Harnas. ibid.

VerfcheUe Knpido's, Tournooyenda , op Zwaanen
gezeten. 244

Kupido , gaat VeiHs voorby , en tafi naer Oranjc-

aplen. ibij.

- . - iii een Ewigheidt. 24Ó
- - - met een Spiegel. ibid.

Entende. iiid.

Tvee Kitpido's, vegten. ibid.

Kupid->'s , ver-.vonder} nialkan.iei: ibid.

Kupido , brer.gt een fleegen Os onder 't Gareel en

7<k. ibid.

. - - j:sagt twee HaazeN te gelyk. 148
• - - doorfchiit de JVcreii met rylen. ibid.

kweifi Herlulei. ibid.

-'- - ziet z,yn Lief nner d'Otgen. ibid.

- - - draagt de IVereldt ibid.

- - - komt zyn Lif aanfpreeken. 2J'0
- - - verioMdt een gewond Hert , op een Vapier

gefchildert. ibid.

- - - beproeft Gcudt. ibid.

Een Kerk kroon, met brandende kaarfen. 2)"i

Kupido, var.^' Vogelen. 2fö
»• - - */?» Honden ttan^eblnfr, ajS

Kupitio , fiop! d'Ooren • ihid.

- - - leert Htrkules Spijmn. ibid.

Een kalkoen. -60

Kupid*, zoekt het Ligt te verbergen. i6i
- - - temt een Leeu ibid.

- - - houdjcn Ring, envertreedeenMatker. 164

Kupido , als een Soldaat. ibid.

Klirn-kof, ot» een dorre Stok. ibid.

Kupido, in de Koi-molen. 266
- - - by 't Duiven- hok, daar een Drang-knip voor

Jiaat. ibid.

- - - by 't Graf van zyn Beminde. ibid.

- - r. denkende cm zyn Lief. 168
• - - gaat by de tr.f. ibid.

- . - trekt een Net vol Herten op. 270
- - - inet Vleug, li aan ds Voeten. 271
Twee Kupido's , Jleekeneikand:rs Fakkelaa». ibid.

Kupido, aan een Staak, in 't Vuur. 274
- - - Vlijende. ibid.

- — met een heek , op een Arendt. ibid.

- - rygt Herten. 2 7(5

- - - ilaajl hellrn. ibid.

- - - cp Schaarfen. ibid.

- - - kuiper. ibid.

- - - fpeelt met de Wereld, ah met Lallen. 278
- - • dobbelt. ibid.

- - - Spnit. . ibid.

- - - zaagt Hout. ibid.

~ - ~ Schilder. ibid.

- - - verjaagt de Nydt. iSo
- - - veragt ééns anders fmeeken. ibid.

- - - fchiet door een Harnas. ibid.

Een Leen. , v.in kleine Tueeften aangerand. 2

gekruinde Laurierboom , weder uitfpruitende.

— Limoen-boom , met Vrugten. ló
L,lye. iS

— - Laurier , van de hlikfem geraakt. ;4
hangende Ljeu. ibid.

LeeuriU. 5 6— Le^u, met een Schepter. 5S— fi.tapende Leeu. ibid.

Leeu. ibid.

Lclye, 4a
ruftende Leeu. ibid.

Leeu , zig iv een Spiegel ziende. 4+
Lancie , met une kroonen. 4<$

LifJ-ftrikken. 4Ü
Een Laurier. f 8
Lukretia , dood haa.r zelve». ibid-

Een Lilfdrfrik 6.'.

Laurier- tn een Mtruis-tah. 64
Laurier- titk. 78
Laurier-tak. iio

• - - Lfiwie , va» een JVynrmk en Laurier cmflin-'

gerf.



Eih Laurier-knws. izo— Lxurier- en ?.i',:-bi}am , op een Berg. ijo

L.miier- , Eyktii- en Valmbocm , door mal-

katidtr gevlokte». 140

- - Liim, vtor een Elefant. ibtd.— i-ff«, wet einjl»ng om x,yn Hals- 141

Leeu , ^r,-fchsurt een Ai>p- ihid.

gevfoiide Leen, i-xn een Hond gebeeten. 144— Liiirier-boom , xj»» een Hynrxnk omjl'mgert.

ièid.

heelt , fian een Kettmg , met een Deken over 't

HaofJ. iiid.

- - Leen , looft vmt een brandende Toorts, ibid.

Leukotbce, in een PVieraok boom verandert , z,iet

de Zon- lyo

£f» Limoen~boom , met Bloeijel, annhomende en

rypc Vrligten 1^6
- - - doode Lseu , vtm HMiX.en overloopen. 1 66

Leeu, x-it op v:or een Hand vol iy Ier. , onder-

een Kroon. ió3

L.7!u-ier krans. I70

Een Leeu , in de Zon. 1

7

1

Laurier krans. 176
--• Leeurik. iSo

Lammetje, naar de Zon ziende. 184— jhapende Leen. ' 9 i

--- dooM- Leeu. 'van Vliegen opgtgeeten. ibid.

Leeu. 200

De Venetiaanfe Leeu- Ï04

Eeh Laurier- boom, in 't Vuur. i«6

Lexinder , ztoemt o^jer de Zee. ij8

Xin Laurier-boom. *7J
M.

Een Man, tp een Wagen, door trvee Lee.ren ge-

trokken. -

- - - Meloi n. 1

S

Maankoppen , rvaar van de höogjle afgefagen xyn.

16

Zen Miijfehe,
' jó

Mars, door Kupido getsmt, l^
Een Maan verduijiering. 41
--- Mal. 68
Mugge'^ • door Rook -verjh-ooit. -pö

- • - haar in de Knafs brandende. .104

Een Man, die een Leeu verTvorgt. ii8

- - - Myrtus-boom. 13*
• -- Moerbejten-boom. Ï34
Majolyn, tverd van een Verken gerooken. 140
y.en Meermin. 194
J)f Maan, onder de Sterren. 196

hen geiraff.K Minnaar , op 't Strand aan de Zee.

— Mlnu.rar , droomt "v.in zyn Mr.llres 114
--- Aledalje , nan een Kciii/ig- 230
Mugger}, die x.ig in ie Ka.rn branden. i6t

l'.en oud, Man , dempt een Vut -, na /« ny» Ktlf

•verirdnieu ts- «64
De Muis, tujfen Kat en Valle. 166
ZenMeeu, door een Oefter gevangen. 170

N.
Narcijfus. ' 8
De NjM. ibid

De Noordjl.v. 40
Het Nagtligt. 60
Een Nagtega»! , met x.yne Jongkem. 101

Brandende Netels. iii

Een Non, in 'e Kloofier. i^8

Narcijfus. löi

Narciffits- 140
Neptunus en Amymoru- ibid.

De Nj'Jt , verjaagt Kupido. ^'6

O.
Een Olyftak , om een Zwaard gejlint^ert. 6

Oranje-beom , van de Zon befiruMt. J4
•-- Ojev^inr, draagen.le x,ynen Vader, jö

Oyvaxrs-nefl , op een Kerk ^^
Ojeva-ir, vil een Slavg opjlikken. 95
gekapte Otyfboom. 730
Olyfboom. 134
Omnje.boom, draagtnde Bloei/el en Vrugt. i ^4
0]evaar, voed i,)iie Jtngen. 164
Olyven-en een Palm-tak, door een Kroon. 170

Orfeus en Euridice. !ƒ!
Een Ojevaar , in de Weide. if.4

De gewonde Orateur, geeft zyn Stafover aan Ku-
pi.lo. 25-8

P.

Een Schilders Pmneel- 38
Drie Ftilmboemen, op drie Bergen- 46
Een Pelgrims-Jraf, met een Kardinaals-hoed da»r

aan. 48
Nedervallende Vylen , en een Boog. ibid.

Een bondel Pylen. fz
— - T groote en een kletne Talmboom. f4

fanu, z.yn Staart uitbreidende, met i.yne

Jongen. ibid.

• -- Piuu , hedekknde zyne Jongen. ibid.

Vra.tljiaak , van veroverdn Wapentuigen. 6 3

-.- Schilders Vanr,eel. ibid.— l'a:mbii,m, met Ongedierte eittr, xyn Wortel.

... Vyl-, na-.r Sterren. 74

... Velikaan ,> met Jtngen. ibid.— raradys-iigel. -i>

T-tvee PalmbeoiAen, malkander genitakende. ibid.

Een Vyl. 78
T-cpte Kollen Vurper. 80
Een liggende Vronkihiati, 90
.. Pynboet}), met zys Vr'sgten. 91— PiUrys, uit x.yn Dop kruipende. 101

Etn



1

1 14

«3»

140

£en Terl, in hxar Schuif-

,.- VrouknititlJ.

PylaAV, van een WynrMSt Oinfmgert— Valmbocm, en de Zm.
. - - Vliint , dit h»nr ZxiU laat lallen.

De Biom Per/en , wiens I LiJen zyn als Toi/^en ,

en Je Vrugten ah Henen- 14Ó

Een gefiooten P)n -ifpel. ibU,

Portret, zan eeu ge"unjen Maürei. i|-o

Vhryxus, x,wemt ot> den gouden Bjtm door Je Zee.

166

Een I'raaljfaek, met K'apfneo. 168

Vr^a'.Jiaa';, met IVxpeni'n. 170

Vrenknaald, met W.ipi-ns. 178

1'yUr m de Zee , mei een Degen en Sleutel.

iS.

gonJe Vet, met Bloemen. ihtd.

Vaxa, z-yn Staart uit breiJ.rnJe. l83
Vylaar, met Scheels ^-'-c-ns en Ankers om-

geeve'ii. 94.

loopend Paard, zonder Bit of T.:.!d. i ;o

r».-^ ionJeli Pylsn. il'U.

Zen Portret , Jaar met een Pook naergef.teken b' / d-

Pyl, nc-er de Noord fierre. 216

-.- Perl, in h;t^r Srhulp. Ijó

i>irxm:'rS en Tisbe. 25

8

Paris oordeel. 144
PygmaUon , en z,yn Beeldt. 2j-o

Piiilas. if4

J-.j//.iV en B.icdus. üid-

^eu Pelikxan. : f6

Paradys-i'cgel. 'bid

-- Pafeguay . in een Keu- iöa
Pmrys, 'vcrhcrgt z.yn HmfJ, cm van den

R-o.if-xog^l -jry te 7.yn. ibid.

trcnknaald. J-'^S

- \t\iiknax!d, met Klira bewxjfen. *7*^

8 F.e;; V.-:f~tgel, fiortende cp em frony. ij>6

R:i:OCir, flypt i.yn tioorti l'^eijseenKfts, 142
— - - Rinccer , dcod een Beer. ibid.— Rjzebccm, iu de JVmttr. 141$— R-z.:boom, dicvan Ru/pen teerJgcgeeten 148

Rots, in de ZHe. 1^4— Riteeer. 172
RczeK-knop. - ibid.

,-. Roos, i>, een Vies met Water. 176
grcc:e B.ufker. .

2 "4
Rcr/i, gf' , op een Baas fiortend» , werd z.elv

getebooten. io6
Reign, met een Peyfe-bl.'m in de Bek. itó

Rojfuo^el, r.eer de R,\v uiizi.nae. ir4
. - - R'iger , -v^gt t'gens «» Faik. iOid.

Rox,-7», mei Do urn. - 2'^8

Een Rilts, in Zet. xjQ

R-

£,» Rookvat.

Kiem , die in 't IVater een kromme

fchyn geeft.

Rtel ca Vaarenkruid, by malkander geplan.

Drte Ringfn, in malki'.nder.

Een Regenboog.

De Ram in de Zodiac.

Een Ring 1 door tivee Handen geleu.ien.

Ram, frettende tegens cea kots.

- - Rex.en.boom.

Rox,e», by Knoflook,

jid'.ons Roede , bloeyen^.e.

R:x,m.

Regen, op een Bloem-tnm.

r.en.:graoie Roos.

- r - JRoofvsgel , die iets uit een x.ieden.-.e Tot

. , te ro:~jea.

.
10

veder.

Ti
86

90
-9+

luó
IIO
120

ibid.

ih,J.

122

tbij.

z.oekt

S.

Een Schif, zeilende naer de Have. z

-ioi.t^at en een Rogter. ibiJ.

Scr.ip, in Zee. 6
Siang , van een ZvaarJ doorgehakt. ibid.

Ster, met Jylen cezet. ibiJ.

Sntyr. 1 o
Spreeumu, naer een. Kerfebecm vliegende. iciJ.

Een 3(horjiie-n- 14
Sterre, ac.n den Hem-l. iS

--- Schaar, op een fuk L^ken. IJ

Stroom, in veel Ueekjes verdeeldt. 24
oude Stok, v.;n een li'ynrank omfmgert, 2

5

- - Sehove. 18
- - - Spin , op haar gchroken Wehhe. j %

Schip , door Storm in de H.y-Je gevorpen. 5 d
Sphere , en in 't midden eer, i'e.njial. 44
Sphere , met drie Boomtn d.tiir ut. 46

--- spifgel.
'

fo
Spons. ihtd.

Stoel. ibid.

- - Schüdpadt. ƒ4
Schip. ƒ8
Struis, loopende, 10
Siurig. haar z.ehfn het Vel afftrosptnie. 71

--- Spiegel. -jS

De Schorpioen jn d: Zodiak- jS
Een Schip. go

S.-orm-h/ok ihid.

CU.Ie Stam, tctJer uitfpruiteride. bS
--- Spiegel.

-

po
Smeltkroes. ' 9

1

-- Storm hoedt met SpiimewelLea lezet. 94
---SchiUlpa.it. '

'., »i''^-

- - - Joi re Struik , n-.et K^^ter ïegceten. 9S
^" - Sny-mes ,• aan eert g [n.eickn Boem. ihid.

-- Slang, order Bl.emen. 100
----- S'ier iliJ,

. - Spegt, tikkende ilocr een B.m. iW.
O o Een



Sicrre, boxm een Graf. >o8

Sicen, in het Vt'.utr gaverpen. ii6

Sterre , die vcrfchiet. »*''^-

--- Schefier met Ooger). >""^-

-— Schip. i?ö

» - - Slinger. ' "• ^

' • Schove. '^=-^-

' - Slang , onAer 't Gms fcl:nknJe. ibfii-

'-- Sfi.raevebbe '^o

- - Stuur of Roer van een Schip ' j'4

- • - Schip , dat alles , ten dievfte der Rei~e , heeft

éygesu-t. 'i'ö

- - Stri:'Jjèn-pgt. '^*

- - Schj^ter , i*n Torteldui-ven omgeven. 164.

-- • Sphcre, en een Arendt daar ra. .168

--- Schip, van de (Vimlen g-ftmg.rt. ly^

--. klem Schcel'k, d.U gyote Schepen nazetlt.

1 7-6

Verfcheide Slangen . in 't Vnur. 1 8+

I.en Sphere.
'*''^

Sam/c», vind Honig in het Lemn-aas ibo

£en S.hiU-faJt.
'^"'•

De Struis , die x.ytie Eieren docr het g'nigt iist-

broeit. '*"';

£en SchiU-fadt, klimt tegens een Btrg of iSS'

--- Struis, Me Tzer eet. »""'•

..- Schild piidt
*°^

Staak, onder in de brand, daar aan noee

iVater-emmers hangen. 'biU.

•X-mee Staiiken, onder in de brand , en aan elk twee

Water-emmers. ^°+

Xen Slang , by een Crafnaald opkruipende, ibtd-

--- Siang, haar oude Vel afftroopende.
J.°-'^

..-Sterre.
'^'"^

- - Slang . met de Staart in de Bek ,
verbeel-

dende d'Ewighiid. '^"^

... Sterre. '^"^-

Slik, in haar liiii:je. i°^

Shk, kruipt by een Bcom op. ibid

... Sterre '*"^-

S.ilmanier. '^'<i-

,.. St.iar-vog'l , eet Si.'A'r.iiJt. !ƒ

Schip, onuer z.c:l. ió8

» - - Stroom , d„er ecu Mfjr lojpende , zonder z.yn

W.xter te vermengen. 174

II

18

1+

£en Toom.

hran.len.le Ttorts.

Trommel

Turte'.dnif, op een dorre Tak,

Twee T.ikt:e» . tegens malkander in de brand. 1<S

T.ei hvynende Txlp ^°

Tortelduif, op een dorre Tak. 3 4

.-- Tulp. 3Ö

Toom en Gebit. 4^

len Tooriit e» Vogels'. 48
--- Triumf-boog. fo

Tooren ef Vier-baak\, aan de Zje. j-i

Viet Trojaanfe Paard. 58
Een afge'p-e»de Tak van Cl» Boom- 60

Tweelingen van Vrugten. 7

1

"Een Tempel. 04
Tortelduif. ico

Trompet. r 1 6
Trou in 't Vuur. ri6
Tooren, in de Zee. ibid.

Tuberoos. 140
Tortelduif, met T.yne Jongen, zien.le delVe-

dergade dood. 1 78
Een Tortelduif, by haaren dooden Egaé. 1

1

4

Ds Tyd befnoeit Kupido's Vlerken 110

Een Tortelduif 23,1

Verfcheide Vliegers of Ballen, metecnBlaasbxlg.4.

Een l'efling, in ite Zee. j .

Valk, aan z.yne Bel knaagende. 20
Verre kyker.

^.i

ledige Vog'lkou 5-,

-- • Vrou, tuffen een Lecu en. een Wolf. r(y

Vielen. ^g
. - - by eer. Cipres. gj
Een Vygehoom gg
De Vuur krmg. go
'Een Vogel, op een Tak gebonden. pj

Vogelnefi , en een Slang. 5,3

Verfcheide Vogels op een Boom , en een Arendt n et

de Blikfe?ns in de litgt. log
Een Verhemelte voor een f'orjielj'ke Weduwe, ibid
.- Vcgcl, zingerJe

'
114

joort van Violen . Bvnfee genaamt. ibij.

Vrou , die op een Net treedt. j 2(5

De Vuur kolom der ifraeliten. 754
Een V^ur-r.er. j,^

Voetangel. i^^.

Vat , dat lek is. ibid.

Vogelen, in de Zonnifchyn vliegende. 'fó'
Venus , geeft aan Kupido z.yne Boegen. 182
Een Valk. die eene A/kj- weder laat vliegen. 190

Valk, ftcrt op een Haas. "\bid.— Vef?i>.g in de Zee. 154
gekeeldt Varken. 196
Vos , lui/ierende op het I>. ibid.

Varke» , in een BLem-tum. 1 98
Vryjier , bewaart haaren dorden Minnaar 1 1

8

Vr}ffer , wil Kupido's Fak';el vajlhouden. 2ïo

Vryfier, won.it haar Oogen »i(J

Vertumnus en Pomone. 2 ; 8

Vernis en adonis. ibid.

Een Vogel, die z.yn N'ji boud. afö
Valk, koomt op ue Hand vliegen. i6^

--- Vmk, in de Knip. 3,66

V*:



Venus , £eefr Kmfiook aan Xufido.

W.
Zen Wolf, die etn Lam 'ver'arf, om naer

ve'dtv t-: hofn, rflt hem OtttJvSp:.

tramienden M^pijiok.

- - Wtmfel of eer. Tnorn.

Ifterookvat.

Winkelhaak

Wyiifiok, zonJcr Staak.

Ptyzer van een Horoiogie.

Wimpel, hifuen een Tent.

--- Wereld kloot . of zy leggende,

terfcheide H'afenen.

Wapens, die geico::,en morden.

Witte M't-^-c/ifiel.

Een M'dltgen-boom.

- - Wyi-fiok , T^mder Sta.tk

v^rfchetde Wynglazen, op een Tafel-

Een Witd-jagt.

Wynjhk , wn ff» Boom gejlingert.

Wynjhk , ruftende op een Uorre Stam.

-_- - Wez,elt}e , met een Ruiten takje in den Mond.

C 'kroon 'It Wapenfchildt.

Wolf, die vlied -voor d' ryx.ende Zon.

WmU-hond , die een H.iasgevangen heeft

M'an , met Koren daar in.

- - - Walrus.

- - - Wtnd-molen.

Wagen, die by een fttile rent.

• - - Water-hond > naer een 13;>iker.

Z.

De Zon , èoven een vleermuir.

~io



R'jgifter van BOrKEN, die by 7. MARSHOORN gQ^rxikt

of in getallen te bekomen zyn.

Afi;4rife Biinile , in 8.

Amlterd.ims eer en opkomen door Mi-
rakelen , met tig. in a.

Arlequm Faëton, in 8.

Aadiion , over de Getlenkpenningcii , met fig.

in groot 8.

G. Bidlo's Anatomie, vol fra-.iiie fig. van G. de
LiiielTe, gront fclio.

----- Mengelpoezy , 3 d. met hg.
----- Gemartelde Apoftelen, met fig. in 4.

----- geredde Amtte.damie Maagd, in 4.

H. van den Biirgs Mengelpoezy , z i. met fig.

gr. 8.

..---- twcdc Deel apart.

J.
van Belles Plalir.cn , op Muziek, in 4.

Vevmaakclyke Hiltoiien van Bocatius , 1 d. met
fig. in S.

Beaiimor.t , Catechismus op Rym , met de toc-

pafTende Svhiifruu-.texten , in s.

Lydendc en Verheetljkte CluHliis , in 4.

't Leven van Bciville, in 8.

- - - - van Caeür Borgia , 2 d. met fig. in 8.

't Verliefde Eiland, in 8.

Eli-eviers Arkadia, en Verdediging, in "root !.

Waarmond en Gaargoed, of op- en ondergang
der Bloemnegotie, met de Zotskap, in 8.

Coltiiis over Jacot>us , in 4.

fechouwcn en Oudheden der Stad AuiKe.dam,
vermeerderde Diuk, met fig. in 8.

Het Gai'thuis der Gekken, in S.

Halma, Toneel der Nederlanden, i d. met fig.

in folio.

- - - - Woordenboek van ^t Land Canaan , met
fig. in glOüt 4.

- - - - Gereformeert Gezangboek , in 8. en 12.

J.
Huwe , Nedcrduitfe Redenkiinit., 7 d. in 8.

- - - - Ondetwys der Vrouv.en, enz. in 8.

De Haarlemfc Hongersdwang , in S.

Han'len-.le Di:in?:ing, met fig. in groot 4.

KiHo.iefche Aanteiceriingen der Spaanfci^e Bele-
geringen van de Steden Haarlem, Alkmaar
en Leiden , 3 d. met fig. in 8.

J,
Hensbroek, onderwys der Goddelyke Waarhe-
den , in S.

Jobert, hedenJIaagfe Gedenkpenningen, vertaalt

door J.
Alenzoon , met hg. in groot 3.

De Jntrio'.Tw in Sciiyn , 2 d. met fig. in f.

't Leven van Floridor, 2 d. met fig. in g.

Janifon, Hiftotic der Nederlanden, 4 d. in 8.

t Leven van de Kardinaal Rets , 4 d. in s.

Kcmpl-.cr, befchtyving van Japan, met fig. fol.

Kaloandro en indemtro, 2 d. met fig. in 8.

G. de LaireiVe, Groot Schilderboek, vetmeet-
dcrt met het Leven van den Schryver en des-
zelfs Portret, 2 d. met fig. in 4.

----- Tekenboek, met fig. in 4.

Lcydekket , Verborgentheid des Geloofs, in 4.

.Leti , 't Leven van Philipfus detwede, Koirtng

van Spanie, 4 d. met fig. in S.

Hubncr , Staatkundige Hiftorlen ,• ro d,. in 8.

Gcilagtkuiidi'ge Tafelen, ca Vraagen, 4
d. ï.0 in lang foTio ah in 8.

G. van Loon, aloude Hiftorie van Holland , 2 d.

met fig. in groot folio.

Mieris, Medallife Hiftorie der N-c^crUndfe Vor-
ften , 3 d. met fig. groet folio.

MilTons en Addifons Reizen, i d. met fig. in 4.

Mieris, befchryving de Bilfchoplyxe Munten en
Zegelen, met fig. in groot 8.

't Leven van Maria Defajas, in 8.

Munniks Medicinaale en Chiiurgicaale Werken,
in 4.

Foitters , Masker van de Waeveld , met fig. in 8.

Van Dyks Konftkamer van Portretten, gi. fol.

Rademaaker, Nedetlandfe Oudheden, 6 d. mer
fig. in 4.

L. Smids , Schatkamer der Nederlandfe Oudhe-
den, met fig. in groot 8.

- - - - groot papier.
't Leven van Robinfon Crufoe , 3 d. met fig.' in 8.

Rumphins, Am'ooinfe Ratiteitkamer , met fig.

in folio.

Rotgans P^ezy , en Willem de derde, 3 d. met
lig. in 4.

Zeer.ws Poczy , t d. net fig. in 4.

Stedenboek van Savoye en Piemont , 4 d. me:
ftaaiie hg. ..Uergr'ootft foli-i.

W. Sclior.teu , God veheerlykt, en D. G. over
't A-vcndmaal , in 8.

J. J. Stiuys Reizen, en 't Jagt ter Schelling ,

met fis. in 4. 1T42. '

Stella , veifmaadirig der Waeteldfe Ydelhedcn
,

3 d. met fig. iii 8.

Soetebonm , Zaanlyndfe Arkadia, i d. met .fig.

in 8.

Rabiis Poir'zy , in 4.

Scluiverii-s Poëzy , in 4.

Gcneeskiindi'^e Prreven , 4 d. met fig. in 4.

Turfelyns Hiltoricn , van den beginne der Wae-
reld , tot 1641 , in 8.

Van Tuinen, uitiekening der Tydcn, in 4.
Vlalivelts HiMejard , in' 4.

La Vigne , Spiegel oni wel te Sterven, fransen
D'iits , met fraaiie fig. in groot 4.

Af'oeclding van allerhande Büomen , met fi -. in j.

ApclJo's Matsdiaagei, 3 d. met fig. in f.

't Brittannife Ryk in America, 2 d. met fig. in 4.

Bojiaarts Valerii'.s Ma.'ómus , in 8.

Hiftorie der Boekaniers, met fig. in 4.

Bake, Mengelpoezy, in 4.

Caipiimius, Herderszangen, vertaalt door Kem-
pher ,. met fig. in 4.

X>umbhr, befchryving der Stad Deventer, met
fg. in folio.

Gcris , begin en ingang in de Waercld , met fig.

in 8.

Hoet en Bodard , inleiding tot de Tekcnkonft ,

met fig. in folio.

Halma, .Voordenboek , Buits en Frans , en Frans
en Duits , 2 d. in groot 4. befte druk.

Havarts G;affchriften , in 8.

E. van der Hoeve , Hollands aloude Vryheidbui-
ten het Stadhoiid?rfchap , met fig, in gr. 4.

Juvenalis Schimpdichr- n , in 12.

Lafitca'i, Zeden der Wilden in America, met
fis. 2 d. in folio.

Lcidekker, Eere van 't Synode te Oord, tegen

G. Brands Reformatie', zd. in4. Enqr. pap.

Morgan , Hiftorie v.m Barbarvcn, 2 d. met fig. iri 4.

Magnctiis , Aanmeikingen op i'i.ubette, m.fig. inS.

Als "mede veeerleiFranfche HiftoriefcheenDicilt-
kvindige Werken, enz. enz.
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