
m k t , ligt hét werk telkens een* uyt ie  
hel, ftnekt dat in fchoon koud waater, toe 
«o lapg dat u de kleur bevalt, dan met een 

-zatte doek afgedroogt, en boven een wy- 
nigje helder Vier wat gewarrot,  het zal 
fehóoa zyn, de gebruykte hel is niets meer 
n u t, en om te weeten, o f  u hel te flap of 
ftark js  geprepareert, zo probeert die eerft 
niet een kleyn ftukje Goud o f Verguld, dan 
behoeft men al ’t werk niet waagen, dog 
ide hel aan de kook zynde, moet daar zoet» 
jes aan werden gehouden, en hoe fpoediger 
dan gebruykt hoe beeter, alzo die ras fwart 
w ert, en bederft,

Hoe Kooptr m  Zilver gekookt werd.

DAar zyn menfehen die ftaande houdèn, 
dat men het Kooper uyt het Zilver op 

yolgeqde wys zou konnen kooken. Die 
neemen dun Gemunt Geld, o f dun geflaa- 
gen Zilver, dat aan ftukken als Daalders 
groot gefneeden werd, en na de quanritvt 
des Zilvers, Zwaavel, enViteriool, van ié
der even veel, ftampen dat byde heel klyn, 
maaken dat vogdg met Azyn, zo dat het 
een dikke Pap gelykt, en mengen dat 01P 
der de gemelde ftukken Zilver, dat die aan 
alle kanten wel bedekt zyn , doen dat te 
zaamen in een lange (digté linnen) zak, zo 
dat het met dik op malkander lyt, maakpn 
byde de eynden met «én touwetje vaft, dan 
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ée  oren van eenen Heen Bot, zo  d tt 'te  
tak nergens aap dePot kan raaken, voorts 
,giedt tnen 'fchoon waatér daar kt, tot dat 
die bedekt is , zetten dan die Pent, met wa
ter en zak, op het vier, laaten het te zaa- 
tnen 10 uaren zoetjes kooken, dat waater 
ten allen tyden met warm waater, zo aan
vallende, dat de zak altoos zo bedekt blyfc, 
dan wert die uytgenoomen, en in ander 
fchoon laactw waater, ter deegen afge- 
fpoelt, zo zal mén het Zilver in die zak 
vinden, dat dan by malkander gefmoltén, 
zou 11 pen. firkax houden,  het uytgekookte 
Kooper is dan in Vw aater, dat men kan 
laaten verwaafemen zo blyft in die Pot een 
ftof, dat met Pot-as kan vergaart werden, 
dan heefc men het Kooper, en Zilver alk 
by.

JJoe nieuw gemakt Ziherwetk fchoon gemaak 
moert bet zy dm ffyrifteen Stark of Krank

. ■ waater.

EE n .  ftak Zilverwerk al in zyn volkoo- 
, rfien Vorm gebrogt, en tot genoden 

des Meefters gémaakt zynde, zo zet net 
fchoon maaken ; o f witkookeri aan *t zel
ve (voor de onkundige) nog w d een goet 
deel by, daarom is aan wel wit te kooken, 
ook nog al wSt gelegen; Ik heb ondervon
den, dat een nieuw gemaakt Huk Zilver
werk, het beft wil wit werden, aJs dat na 
' het
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