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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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jhet eerdé glóejen, als men het fchoon maa- 
'Jfiën w$l in W ynfteen, die voormaals al 
gebrptikt isl, wert ^fgekookc, dog dié 
niüetniet; zo  dodt zyn , dat het werk daar 
zwart in 'kookt, - maar nog zo fterk, dat 
de Borax en andere vuifigbeidt, daar door 
ran. ’t  Zilver werd /afgenoomen, met dit 
afkooken zal men previnjeren, dat het 
.werk ,  op die plaatfen daar het te zaa- 
men is gefoldeert, niet rood en kookt, 
dat anderlints, dikwils gebeprt» zo het ten 
eerften in nieuwen Wynfteen gekookt 
wert.

Dus dan afgekookt zynde zo fchuert men 
het oyer al 'w d fchoon, met Zil verzandt, 
fyn geftamte puym o f bikftfeen. En daar 
men, met geen doek o f hand kan by koo* 
m en, moet een Spits houtje Kres, o f een 
Steevige haaren borfel gebruykt werden * 
want hoe fchoonder gefchuert hoe eerder 
w it, al wat met figuuren gegooten is, dat wil 
tan natuuren wel eens helder gekreft zyn, 
daar in teegendeel iets dat uit de hand ge* 
dreeven is geen Kreflèn kan verdraagen, 
nlzo dat zyne nettigheidt daar door verlieft. 
Het werk dan zo fchoon gemaakt zyndé, 
wert dat weeder gegloeit en in nieuwe 
Wynfteen’ gekookt en weer fchoon ge- 
fchuerc als vooren, dog tot dit fchuuren, 
boude ik fyn gemaalen puimfteen voor ’c 
beft. Schoon zynde fpoelt het Zand ’daar 
wel af; droogt het met een doek af en be-
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■ ftrykt het met gebrande Wynfteen egutl 
zwart (het zy met een borfld o f  veer) en zo 
weer in een lugtig vier gegloeit, dog wat 
voorzigtig, alzo die beftrykinge heftig doet 
gloejen, en het werk in ’t vier zo heet niet 
doet fchynen als \  inderdaat wel is, dan 
weer in dezelve Wynfteen gekookt, zo is 
'c ordinair w it, dog niet wit zynde moet 
het nog eeüs, op de laaft gemelde manier, 
behandelt werden, zo dan nog wan het op* 
geftreeken zwart in de een ofte ander hoek 
wrat was blyven zitten, dat kan met eea 
zafte haaren borfel, en fchoon waater, daar 
wrerden afgedaan. *

En zo het ZHver «ig dan nog met doffe 
o f  glanlige plecken mogt vertoonen, dat 
kan met wat fyne puimfteen aan, een zafte 
haaren borfel gedaan, eo daar zoetjes mee* 
de overgeborfelt werden benoomen, (dog 
egaal wit gekookt is het fraaift) w it zynde , 
zo fpoelt men het wel af, in fchoon waater 
waar in het wel eenige tyd mag hlyven leg
gen j  op dat het aanhangend zont en Wyn» 
fteen daar wat aftrekt en moet gelet wer
den dat als ’t werk van binnen hol is, én maar 
kleyne openingen kan hebben, tot het uit- 
loopen van de daar in gekookte Wynfteen 
en zour,*alsby voorbeelt, Oor en, Voeten 
Armen Knoopen & c. dat die dan met een 
Soldeer-Pyp moet werden uitgeblafen, hou
dende die voor de openinge en blaafen .het 
vogt en vuiligheidt daar zo uit, de uit

. koo-
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i kpomende vuilnis telkens -  afTpoelende,  tot 
3 dkc daar niet anders als fchoon waater uit- 
i koomt, dan het geheel (tik Zilverwerk wel' 
i afgeüpoelt voorts met een zafce linnen doek 
i het waater afgedroogt, en boven wat ge-» 

glommen houdtskoolen, te vollen' gedroogty 
: zo zal het jder helder uitben, en een (luk 
t werkx al wat flegt gemaakt zynde, dog. 
: wel w it gekookt, zal in  den eerden opflag,
: zig. heel wel vertoonen, zo dat, door de*
:: zen opfchik, wel menig* wanfchepfel, voor 
£ goet deurgaat.
: T o t  het fchoon o f  wit maaken van dat

Zilverwerk, het welk van groote keur, o f 
» Zilver daar over 11  pen*- is houdende te
* zaamen is gebrogt^ wert meed krankwaa-
* ter gebruykt,- het welk koud' en heet kan 
_ werden gebruykt, dog bet gloejen, fchu*
( ren en bedryken is het-zelve,- zo als voor 
j geraelt is*
r Verftaat hier voor krankw^ater, darlc- 
7 waater, dat door reegen waater zo flap 

is gemaakt, dat een droppel daar van aan 
de tong gehouden, men wel' kan vóelen 
dat'het bydt, het wérd geprepareert in een 

"t vaatje zo- groot,  'a li1 gedagt wert tot het 
werk- noodig. te zyn;

Het werk dan geglóeic, en weer kout 
s geworden zynde wert in dit krankwaater. 

gelegc,. men laat Het na geleegèntheidt 4. 
6 . 8. ja 12* uuren daar in leggen, en hee 

; wert ichoon, maar by haad mqet men dat
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irt een Kopper Schaal heet maaken,  eft nog 
Kaaftiger effen laaten op kooketi, maar dan 
jS dat waater, in een reis ook bedorven, 
daar het in teegendeel, kond veefe maaien, 
kan werden gebruykt, en dé moeiten van 
heet te maaken uitwind. •

Wynfteen om Zilverwerk in te kpoken ei» 
Wit te doen werden, wérd ordinaar geprepa- 
reeitj-van een deel roode 'Wynfleett en a 
delen zout, dog de Wytofteéi» möet fyn 
geftampt zyn (dit i$ ook riiyne-gewoonte.)

Andere neemeiï het een en ander even
veel i  o f zoudt of Wynfteen wat ‘ minder 
o f meerder, naar haar b elieven o o k  wert 
daar wel wat aluin onder gedaan, zo als" 
dat een iegelyk by ervarentheidt beft neemt 
te bevinden. ' ’ ‘ - _ -

Men doet dan zo veel: fc hóón waater in 
een rood, of geel Koopere Pan, o f Keetel,  
als men oordeelt, dat het te kpokene wérk 
daar rykelyk in zal konneii onder leggen, 
20 nu dit waater omtrent een ordinaare em
mer Vol is, zo doe ik daar een i pont van die . 
geftarate Wynfteen, en' 2 pond zoudt in, 
zo ïs dat fterk genoeg, en het kan met in
doen van zout en Wynfteen, altóós wat 
werden verfterkc, zo als ’t  met het indoent 
van waater kan werden verfïapt, deze ge
prepareerde Wynfteen op ’t vier aan het 
kóoken zynde gebrogt, Wert het werk 
koud zynde, daar ingelegt, laatende dat 
daar ten eiken reys omtrent een tweede 
"* pur
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ü ö r  in  kooken, zo nu hec werk zo groot 
r a o g t  zyn, dat hec in die pan o f keetel niet 
koflr onder leggen, dan moet dat deel des 
w e rk s  het welk booven het waater uytfteekt, 
m ee een graau Papier werden gedekt, en 
d at door middel, van met een houten Lee» 
p e l ,  die kookende Wynfteen daar gèduurig 
o p  te  gieten, nat werden gehouden, en het 
ftu k  werks aikwyls pmgelegc, op dat'die> 
uiefteekenden hoek, ook (op zyn beurt) Ih 
d e  kookende Wynfteen koomt, alzo dé 
kookende Wynfteen, o f krankwaater daar 
d ie  teegens de luchtföheidt, aan hét Zil
v e r  zulken zwarten moet maakt; die daar 
a iec  kan Werden afgefchuert, ja zelfs; mét 
eenm aal te gloeijen en te kooken, qualyk 
k a n  afgekreegen werden, is het ftuk werks- 
zo  groot, dat het niét in een pui o f kee- 
tel kan werden gelegt zo kan men zig be
help en, het werk leggende in een' houten 
to b b e , en daar kookende Wynfteen opge- 
go oten , dog in zulken ge\jal is het leggen- 
in 'krankwaater, het befte. . -

Z oo  wel by het Zilver te kooken in Wyn» 
ftéen, als by het afbyten in krankwaater, moet1 
werden voorzien, dat geen Yfer, tin, ó f 
lood daar by koomt, want daar door hoo
rnen heele roode plecken op het Zilver, die 
ook niet zyn af te fchueren, maar door 
gloeijen en kooken, o f afbyten moeten 
werden verdreeven, dog gebeurt hét wél 
dat als een rood gekookt ftuk Zilver, in
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öede gebruykte W ynfteen, koude werdc ia> 
gelegt, daar door wert weg genoomen, 
liet welk een goed middel is , waar van ik 
myn dik wils heb moeten bedienen, ande
re kooken het roodt gewordene, in fchoon 
tiraater reet aluyn en vinden dat goede, ook 
kan men op zulke roodè plee leen met 
(een veer) èen weinigje Sta'rkwaater ftry* 
ken, laaten dat daar op droogen zo Zyn die 
zwart dan in k’ookende Wynfteen, ó f  krank- 
waater, dat zware laaten afbyten is ook 
goet. .

Het na kooken in aluynwaater is zeer 
goedt, tot Zilverwerk dat alvoorens in' 
Wynfteen wit gekookt is, om dat het aluyn 
nat alle zout en zuerigheid, zo van dat 
kooken in Wynfteen, in de eerie o f andere 
kleine holligheid mogt zyn agtergelaaten, 
na zig trekt ,  en het groen uitman be* 
ledt, voorts door de natuurlyke droog en 
widheidt des alnyns, Zoo droogt dat werk 
ook, witter, en fchóonder op, daar in het 
teegendeel, alle achter gelaatene Wynfteen,- 
het Zilver niet alleen groen doet uitflaan, 
maar door de tyd zo zwart doet werden,- 

-dat het niet af te fchuuren' i s ,  daarom 
moet men, eenig groen aan een nieu Ihik 
Zilverwerk ziende dat met een doek (die 
in azyn nat gemaakt is) dat voort afnemen 
en die plaats met fchoon waatör na fpoelen, 
en zo het werk klein i$ lean dat heel in azytt 
gelegt en weer afgelpoelt werden, maar de

azyn

i „» .c,Google



( *13 )
a zy n  moet niet overlang op, o f aan, het 
Zilver werden gelaaten, o f dat zon in plaats 
van fchoon zwart werden, •

Hardt geflaagen Zilverwerk, als by voor* 
beeld Schootels, Teljooren, Leej>efc, For- 
fchyetteq, en alle diergelyks, kan en be* 
hoort, zonder gloeijen, fchoon- o f wit ge
maakt te worden, het zy doormiddel van 
W ynfteen, o f Krankwaater, dog het moet 
ook eenige reifen werden gefchuurc, zo als 
voor gezegt is.

M aar de natuur leerende dat grootê Keur, 
of Z ilver, dat over n  pm. is houdende, op 
deeze wys beeter fchoon wil werden,, als 
klyne ICeuf, dat is Zilver van 10 pn. en 
daar onder, zo heb ik egter veele maaien 
werk van klyne K e*r zo heel fchoon ge
maakt, en om dat te witter te krygen, zo 
kan men dat beftryken met Starkwaater, 
(door middel van een veer o f Borfel,) legt 
dat dan zo vogt op 't V ier, dat het droogt 
en fwart werd, dan in Krankwaater, o f 
kookende Wynrteen gelegt, het zal met a  . 
a 3 reyfen herdoende fchoon, en met fyne 
Puim-Sceen afgelchuutt wit zyn*

Zilver hoe fchoon o f wit gekookt, in een 
Tinnen Kom ofSchootel gelegt, daar niets 
als Schoonwaater in is , zal op allé plaatlèn 
daar dat het Tin maar raakt, rood werden, 
en door lang daar in te leggen met rood 
overtrekken, ja zelfs zo fé l, aat het fchynt 
in ’t Zilver te* willen penetreren, en moet 
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door gloejitl en kooken daar w eef werde» 
afgedaan.

Op de Munten werd het wit kooken 
blanleren genoemt, en de veelheyt van Zout
en Wynfteen werd daar na de fwaarte der 
Murrt-Plaaften genoomen, en het waater 
ook, zomtaige fmyten die Plaaten gloejent 
in die geprepareerde W ynfteen, (welke in 
een Vlak Kooper Békken moet zyn ,) an
dere latten die eerft kout werden, degh 
byde ipoeten die in dat Bekken, al, koe
kende werden* omgeroert, anderfints bly- 
Vender veele fwart, door dien die zo valt 
op malkander parfen, dat de Wynfteen on» 
mogelylc kan penetreerein

Het ordinare ftv;«t, o f gebrande Wyn» 
fteen1, het welk- by ïiet wit. kooken .van Zil
ver-W érk wert gebruykt, is roode W yn
fteen, die in eenr hotrdskoolen V ie r , zo- ic 
dotfrgJoeyt, dar alle rook daar af is; voorts• 
fyn gëftanit,* ëtr in een houte nap, o f glas 
met Wynfteen waater, (daar men in kookt,) 
zo dun gemaakt dat het een- fwarte Pap 
gelykt, met dezè het werk beftreeken, en 
gegloeyt, als boven gezegt is. Hier werd 
ook w etJ een gloeyende houdskool onder ge- 
fta'mt, dat wint aan de Wynfteen en doet 
geen cjtiaat, ook kan men die met krank- 
waater nat maakem

Andere neemen Wynfteen zonder gloe- 
yen, ftampen- jdie • en daar onder omtrent 
half zo weel Stlpeeter, dat te zaamen mee 

-- Azyn
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AZyrt aangemaakt en gebruykt als boven j 
dat byt ook wel a f, maar dit beftrykfel 
houde ik beeter tot een onderbande zynde 
ftuk werks, om dat daar meede te glóeyen, 
eb zo gloeyent af te leliën, alzo dat dan 
heel fchoon kan werden gelchuurt, maai? 
by het wit kooken prefereer ik ‘ het fwart*

N og andere beftrykent met Starkwaater, 
(Zo als by het hard geflaagen werk gemeld 
i s , ;  en dan gegloeyt, dat maakt ode wit 
ook met fyn gellampte Borax. . '

Vorder laat ik een iegdyk verkielën, dat 
hem van deze beft bevalt.

Rcfept voor particuliere, om baar daaglykt 
gebruykt viertiende Zilver feboon te 

houden. •

K Ennelyk zynde dat alle Zilver-werken, 
zfco door het gebruyk als ftil ftaan vuyl 

werden. En zo wel als de Eygenaars ajs 
Knegts" o f Meydën, veelmaalen onkundig 
Zyn, hoe het zelve weet fchoon te maken$ 
voor de zulke wil ik hier dan ode iets zeg
gen. *
• Alle Zilverwerk dan, dat iemant door 
fchuuren zal fchoon -m laken, moet zonder 
fineer o f vettiglieyd Zyn. Dit moet met 
Keet eri vet zeepfop, (o f zeepwater) aldereerft 
daar werden afgedaan, dat daar af zynde, 
zo moet onderfcheyd warden gemaakt tuf* 
khen het w erk, o f dat n ieuw , w it , ge

i l  2 bra-
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