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• NB. Het Verguldt werk, met Gloeww» 

«ègebrnndt zyrule, en behandelt, zo als 
by het vergulden gdeerdt is» werdt ge. 
kleurt met zulke kleur, . en behandelt, als 
by het k le u re n  vr.n ’t.Goudt, voor al ge-* 

' Zk-ghc is . - '

.  Van Dreur te maiken9 en m at dat is. -~

D tteur is een competitie van Fyn*goudc 
en Quick-zilver te ziamen, die dient 

om daar mede te vergulden, zilver, koo« 
per en yzer; En werd ordinaar geprepa- 
reert, van t  eng. Goud, (het zy van een 
'dukaat of roofèöobel, of ander dat maar 
fyn is )  daar toe neemt men | i  10 eng. 
Quikzilver. Het goud moét zo dun geflaa- 
gen werden als doenlyck is, daarom ipoet 
ntón het zelve dikwyls gloejen, en dubbelt 
vouwden, dus kan het dunder (als enkelt) 
werden geflafoge^, .  fnydt dat aan kleene 
(bekjes. Voorts neemt een nieowe Smelt
Kroes, beftrykt die van binnen met Kryt, 
(dat kleyn gedampt, en met fchoon waa- 
ter tot een dicke Pap geprepareert Is) fet 
die dan in een helder vier, darfe gloejene 
werdt, doet.het' Gondt en Quik daar te 
zaamen in , zet het een weynigje in ’t vier, 
dan zal ’t zigh béweegen of ’c omgedfedyc 
wierdt, neemt dan die Kroes uyt hei'vier ,  
en fchude die heet) en weer (die noemt men 
maaien ) (In deze maalinge werdt het Goud 
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(I7°  )
'met het Qtiick vereent, zo dat het niet ai

. der» ris Quickzilver en gelyckt,) dan giedt 
•Ijet oyt in een houten back, met ichoon 
tfaacer, zo zal ’c. zigh ( het waater afge* 
gooten zynde) fchoon gladt als gebruneert 
Zilver verwonen, fteevigh .genoeg om te 
konnen werden opgehoopt, en zo zaft; dat 
geen de minde hardigbeydt, dgar in kan 

. werden ontdeckt, dus is de Dreur goeüt. 
Gevallende dat die te dicic is, kan metw3t 

•Qtiick daar by te doen, werden gedunt, 
en alzo gefchikt, na ’ t voomeeraen van 
dun, of dick. vergulden. Men kan die wee* 
gen,: efa serdeelen, na dat men -veel Goud 
op  het wede wil brengen. Het Goud ver
gheft jn *c maateo niets, maar a l dat by bet 
maaien verrookt, is Quiek, om welke ra 
den, men zigh ^oor die rook , alzo veel, 
als die by het vergulden zig vertoont: zorg- 
vuldigh "moet waghtén. #

• De gemaakte Dreur kan werden be
evaart, in een dick glaafèn Vles|e. Maar 
■ ick heb altoos voor . beft gehouden, die ; 
vers te gebrayken, ■ om - dat die door het ■ 
ftaan dunder, .en het Goud <<na myn oor* | 
-deel) -ook bleeker weidt, De dunheydt is ■ 
met eens op te maaien te verbeeteren, < 
maar de witheyd, blyft het Goudt, ee- 
nigermaaten fcy, en verlieft (by het ge-, 
hrtiyk) ook eerder zyn kleur. Men vat 
de Dreur, bequaamelyck op, met de vet-1 
guldt ftift, en brenght die ter plaats daar 
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. . (  f7> ) ,  ; • t
ie »  w il,|  zo als fcy.k,  vergulden; verban-
elc IS, , ’

‘ < ' - ‘ ‘ '
P'dn het iloetfeeren , eh rftprepareeringe Hier 

- JVaJJen cn . ,

H ier boven van Geboet (eerde Putroo- 
nep, iets gerneld-jynde., zo werd hiér 

deszelfs behandelinge ook ter neer. geftekk, 
als zynde een konll,. by alle konft Bemin
naars geaght, en voor een Zilverfmidt uo* 
digh, te yser^aap, r < •. k

Het gefehiech meelt (gelieft hier tot_ het 
maaken / van - Modellen, te verdaan.) Vati 
Was*pot, of Pyp aardt, welke drie lbor* 
ten,,'hetf beqnaamft3 /(rpidts wel geprepfr 
reerdt wéefesde) daar toe zyn, Daar van k 
konnep werden gemaakt geheel ,  -of half 
ropde Boekwerken, Vis ton,  lo o f, en 
wat .verdek tot Her âdt tferdc vereyft. ' : 

Belangende de Boetfeer-waflèa, die wen
den zeer verlcheydentlyk geprepareerde, het 
Zy na het Sayfo*n des Jaars, of de zin- 
nelykheycfedes Moefters, Zoraraige maa» 
ken dat, v$n x p a : geel W as, 4 on, Tef- 
pentyn, en 4 on. roode Bolus, (d ie wel 
fyn gemaalen is) finejten dit te zaaraen, 
gietenfin. fehoon waater, en kneeden het 
dan wel door roalkanderen, zo werdt het 
Vpor goede Was gehouden.

Andere neeraen 3 po. Was, een tweede po, 
/ Meel,
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