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Over dit boek

Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat
doen we omdat we alle boeken ter wereld online beschikbaar willen maken.

Dit boek is zo oud dat het auteursrecht erop is verlopen, zodat het boek nu deel uitmaakt van het publieke domein. Een boek dat tot het publieke
domein behoort, is een boek dat nooit onder het auteursrecht is gevallen, of waarvan de wettelijke auteursrechttermijn is verlopen. Het kan per land
verschillen of een boek tot het publieke domein behoort. Boeken in het publieke domein zijn een stem uit het verleden. Ze vormen een bron van
geschiedenis, cultuur en kennis die anders moeilijk te verkrijgen zou zijn.

Aantekeningen, opmerkingen en andere kanttekeningen die in het origineel stonden, worden weergegeven in dit bestand, als herinnering aan de
lange reis die het boek heeft gemaakt van uitgever naar bibliotheek, en uiteindelijk naar u.

Richtlijnen voor gebruik

Google werkt samen met bibliotheken om materiaal uit het publieke domein te digitaliseren, zodat het voor iedereen beschikbaar wordt. Boeken
uit het publieke domein behoren toe aan het publiek; wij bewaren ze alleen. Dit is echter een kostbaar proces. Om deze dienst te kunnen blijven
leveren, hebben we maatregelen genomen om misbruik door commerciële partijen te voorkomen, zoals het plaatsen van technische beperkingen op
automatisch zoeken.

Verder vragen we u het volgende:

+ Gebruik de bestanden alleen voor niet-commerciële doeleindenWe hebben Zoeken naar boeken met Google ontworpen voor gebruik door
individuen. We vragen u deze bestanden alleen te gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden.

+ Voer geen geautomatiseerde zoekopdrachten uitStuur geen geautomatiseerde zoekopdrachten naar het systeem van Google. Als u onderzoek
doet naar computervertalingen, optische tekenherkenning of andere wetenschapsgebieden waarbij u toegang nodig heeft tot grote hoeveelhe-
den tekst, kunt u contact met ons opnemen. We raden u aan hiervoor materiaal uit het publieke domein te gebruiken, en kunnen u misschien
hiermee van dienst zijn.

+ Laat de eigendomsverklaring staanHet “watermerk” van Google dat u onder aan elk bestand ziet, dient om mensen informatie over het
project te geven, en ze te helpen extra materiaal te vinden met Zoeken naar boeken met Google. Verwijder dit watermerk niet.

+ Houd u aan de wetWat u ook doet, houd er rekening mee dat u er zelf verantwoordelijk voor bent dat alles wat u doet legaal is. U kunt er
niet van uitgaan dat wanneer een werk beschikbaar lijkt te zijn voor het publieke domein in de Verenigde Staten, het ook publiek domein is
voor gebruikers in andere landen. Of er nog auteursrecht op een boek rust, verschilt per land. We kunnen u niet vertellen wat u in uw geval
met een bepaald boek mag doen. Neem niet zomaar aan dat u een boek overal ter wereld op allerlei manieren kunt gebruiken, wanneer het
eenmaal in Zoeken naar boeken met Google staat. De wettelijke aansprakelijkheid voor auteursrechten is behoorlijk streng.

Informatie over Zoeken naar boeken met Google

Het doel van Google is om alle informatie wereldwijd toegankelijk en bruikbaar te maken. Zoeken naar boeken met Google helpt lezers boeken uit
allerlei landen te ontdekken, en helpt auteurs en uitgevers om een nieuw leespubliek te bereiken. U kunt de volledige tekst van dit boek doorzoeken
op het web viahttp://books.google.com
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-WE Voor Aankoomende R

GOUD en ZILVERSMEEDEN.

, Verhandelende veele weetenschappen, die

Konften raakende, zeer nut voor alle

- Jonge Goud en Zilver-Smeeden.

Te zaamen gestelt door

- WILLEM , van LA E R.

Mr. Zilver-Smidt tot Zwol. "

, Te bekoomen by de Weduwe JAN STAND 2

op de Lely-Gragt by de Heere-Gragt.

Zynde hier bygevoegt een Tafel vergelykende

Penning tegens luedig Naalden, en de waarde.

Met Kooper Plaatjes.

|
- -

deze N55mmmm: m", zº „Zº

::S:
&N). N;

f LIJL ': *

l ::44: h

- S: D -

N;

, W-VAN LAER

PAM s T ER D AM,

voor de Weduwe JAN STANT, 1768.
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VOOR-REE
25. 5 j% (24

E Wiffelvalligheidt deezerWaa

D relt myn hebbende gestelt, in

een ongelukkige staat, ten aan

zien van myne tydelyke goederen, en

wel zo, dat ik (door toedoen, van ee

nige menschen,) niet anders, als Vrou,

en Kint, 'en 't gebruikt myner leede

maaten hebbe behouden, zo lang als

't de almoogende zal gelieven. Tot

welke laaste, ik myne toevlugt nce

r

me, zo als ik, al de dagen myns lee

vens, hebbe gedaan, en voors meen te

doen, in teegenstellinge, dat andere

meenen, dat ik in deezen Staat, zou

de difpareeren, te meer, om dat haar,

de werkers myns ongeluks bekent zyn

de, zo groot werden geagt, dat ik die

niet, en zou konnen overwinnen, dat

ik ook geloove. Maar verre van te dif

pareeren, is dit de reeden gunstige

Leezer, dat ik myn aangeboorene Waa

penen gebruyke, die zy myn niet heb

ben konnen ontneemen, en zal getroost

% 2 Zyn,

\
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-

-

 

 

 



- --------

V O OR - R E E DE N. -

zyn, niet konnende overwinnen, myn

met defelve te konnen beschermen.

Myn Vader, die myn van jongs af

aan heeft opgevoed, en doen opvoe

den in alles wat, tot de Konft van

Goud en Zilver - Smeeden behoorde,

in welke Study, ik nu ruym 30 Jaaren

heb doorgebragt, altoos naarstig en

opmerkende geweest, veele" fraje stik

jes Werkx gemaakt, en nog meer ge

zien, zo dat meeft al, wat ik in dit

Boekje melde, by myn zelfs is gepro

beert, en ondervonden, niet zonder

groote moeite kosten en arbeyt. De

reeden, dat ik 't wegwyfer noeme is,

om datter weinig jonge Goud, ofZil

ver Smeeden zullen zyn, die dit Boek

je Leezende, niet het een of 't ander, |

tot haar nut en fmaak in 't zelve, zul

len vinden, en als by de hand, wer

den geleyt tot kennis van veele zaa

. . ken, haar ten hoogsten noodig te ver

' staan, zo dat zy het weynige geld,

» dat het heeft gekost, niet zullen be

klaagen, niemant gelicve te verwag

* . . . ten, -
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v O o R - R E E D E N.

ten, dat ik alles melde, en onderwy

fe, wat het Goud en Zilver-Smeeden

wel vereyft, aangezien, dat twee Kon

ften zyn, die ieder, een volkoomen -

mens, vereyfen, daarom wys ik de

Jeugt een weg aan, op de welke vee

le paaden zyn, die haar tot volkoo

men, verstant in dien konnen ley

den, mits de naarstig bewandelende,

want zonder hand aan 't werk te flaan

is 't onmogelik tot volkoomen kennis

te geraaken, ook is 't niet moogelyk,

alles zo klaar, op 't Papier te bren

gen, dat men 't, zonder handdadig

onderwys ten vollen kan verstaan. En

die in eenige derzelve, handdadig on

derweefen gelieft te zyn, kan zulkx,

by myn voor een Siviele prys bekoo

men, als mede in het maaken van ,

tykeningen , en ordinafis van alder

hande, zo oud, als neumoodis Zil

verwerk met de daar toe vereyfte Mo

dellen, ofPatroonen, foo wel tot groot,

als kleyn Werk, en zo ligt, als die

konnen werden gemaakt. Ook zyn ,

* 3 dage
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v o o R-R E E D E N.

dagelyks by myn , zodanige teyke

ningen en Modellen, te bekoomen,

zo als ik der al veele heb gemaakt.

In 't wandelen op dezen weg, zal uw

ontmoeten, het weefen van een goed

Goud, en Zilver-Smidt, zo als die,

behoorde te zyn, wat hem dienstig

is te weeten, met beregtent onder

wys van zodanige weetenschappen.

Hier zult gy zien hoe men Goud en

Zilver, Fineert, en probeert, om de

regte innerlyke waarde van dien te

ontdecken, en beide deeze zo zeer

beminde lichaamen met malkander ,

gealjeert, of te zamen gefmolten

zynde, weer van een te scheiden,

en een ieder, zyn voorige wefen,

weer te doen vertoonen, met alles

dat daar toe werd vereyft. En nog

meer, om deeze twee Weerelt goo

den op te toojen, en ons tot haarc

begeerte, meer te trecken, dat is de

Konft, van een goed, Goud of Zil

ver-Smidt. Daar zult gy ontmoeten,

eenvoudige Reekeninge, en verge

- lyckin



*

lyckinge , van Troois teegens Pen

ning, en Craat gewigt, waar na gy,

uwaljering af vermenging, zoo van Zil

ver als Goud, zult konnen Regu

leeren, om dat men zodanige fpreek

wyfen, of maniere van doen in dee

ze landen gewoon is te gebruiken,

daar tog zo wel Cr. als Pen. wigt,

maar een naam, en geen wigt is, als

by probeerders bekent, die defelve,

urt het trois gewigt trecken; zo als

hier uit mark, Ons, en Lood werdt,

geleerd, en waar meede ik hoop,

dat UE. zig zult vergenoegen, al

hoewel, men ter munte nog veel

meer, wigt naamen heeft, daar ik

myn niet meede bemoeje als buiten

myn voorneemen zynde. Nog zult gy

leeren vergulden met den aankleeve

van dien, Dryven, Boetseeren, Gie

ten, van Zilver, Goud, Was, Pleyfte

ren, en veele andere dingen te lang

om op te noemen, daarom verzoek

ik U. E. deezen weg te willen door

zien, daar uyt te trecken, 't geen uw

dient

v o o R-R E E D E N. .



V O O R - R E E DE N.

dient en myne eenvoudige arbeyd,

na zyne waarde achten, en zo der

eenig abuis in mogte werden gevon

den, dat te excuzeeren, dit verzoekt

en wenst Hy die is, en blyft waarde
Leezer. - -

U. E. Dienaar.

%.

W. van LA E R.

-

Amfterdam den 1.

April, 1721. - - "
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hebbende, die 't weezen van

een goed. Goud of Zilver-Smidt,

met letteren op 't Papier heeft

afgemaalt. Zo is 't, dat ik na

25 Jaar Leer- en ondervindens tyd, by zoort

van uytfpanninge, of liever nood- dwin

gende fpeeltyd , heb gerefolveert, het

geen my daar van bewust is, de aanko

mende, ingemelde Konften, en andere die

zig daar van mogten willen bedienen, (Ee

nigermaaten ) na myn vermoogen, een

verbeeldinge te geeven. Niet tegenstaan

de myn wel bewust is, dat veele zig eeni

gen van de indeefen gemelde Konften, en

weetenschappen, beeter zullen verstaan

(als heel en al daar by, of toe opgevoet

zynde) zo houde ik myn echter verzee

kert, dat ook veele door deeze letteren

zullen zien, hoe veele zaaken, (in 't gene

raal) het Goud en Zilver-Smeeden, (en

der zelver Negootsjanten) zyn betreffende,

en door haar behoorden verstaan, en gewee

ten te werden, door deze Schets zal de

Lezer, op den weg werden geholpen, om

met naarstigheidt, veele Meganica Konften,

niet alleen te bevatten, maar zekerlyk te

konnen doen. Dus begin ick 't werk met

- A gene
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generale leffen, in 't vervolg, zal van ie

der Konft of weetenschap, particulier wer

den gehandelt. " - --

-

Wat een goedt Goud, of Zilver-Smidt, behoor

- de te verflaan.

:: Eze beyde behoorden te zyn,

&; eerst en voor al goede Tei

#$& kenaers, alzo dit alleen

fondament mankeerende, zal

nooit een volkoomen Goud- of Zilver-Smidt

konnen werden gebouwt, daarom is 't ten

hoogste noodig, dat alle die eenige van ge

melde Konften, willen leeren, haar alvoo

rens (na vermoogen) in de Teiken-komst

oeffenen, want dat niet konnende, zal men

noit konnen leeren, Dreiven, Graveeren,

(het zy Signet, of Plaat) Etsen, Boetfe

ren; en dat meer is, geen goede Teike

ninge tot een eenig ftuk werks konnen or

dineeren, veel min de daar toe vereiste Pa

troonen zelfs maaken, ja zelfs niet in staat

zyn, om over een van deeze te konnen

oordeelen, of 't wel, of qualyk gemaakt

is, en bygevolg ook niet, over een heel

ftuk werks, daar dikwils, verfcheyden van

deze Konften, aan werden vertoont.

Hier zal myn licht werden te gemoet ge

- - voerdt,
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voerdt, dat men in deeze, en ook wel in

andere Landen, zo veel zoorten van Goudt

en Zilver-Smeeden heeft, dat men zig maar

tot een van dien willende begeeven, de

Teiken-Konft juist zo noodig niet en is.

Hier op antwoorde ik, dat de noit vol

prefen Teiken-Konft, voor alle menschen

nut en dienstig is, en wel byzonder, voor

die geene, welke geneegen zyn om eenig

deel van 't Goud of Zilver-Smeeden te leeren,

of zo den Leerling, ooit in gemaakt Goud,

of Silverwerk, denkt te Negocieren, om

reeden voornoemt. -

De Jongeling dan Teikenen verstaande,

leerdt gemaklyk, Dryven, Graveeren,

Boetferen, Emaljeren, Etfen; zoo hy iets

van deze Konften bemind, of nodig acht,

en heeft ten minsten van deeze alle eenig

confept, fchoon hy die niet handadig ver

ftaat, om zig, in het maaken van eenige or

dinanfie, daar van te konnen bedienen, en

zyn werk op te cieren, na order. Dus een

ordinanfie machtigh zynde, vind men or

dinaar wel Meesters dieze konnen volgen,

zo kan men zyn eygen confepten, met die

van andere brave Meesters des ouden, en

nieuwen tydts, te zaamen voegen, en ge

durig nieuw vatfoen van werken voort

brengen. Hier uyt ontstaan de moodes ge

merkt, dat er niets nieuws onder de Zon
IS, -

Voorts moet een Goud of Zilver-Smidt,

t A 2 en alle
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en alle Negocianten, in die beminde Metaa

len, nootzakelyk, des zelfs innerlyke ge

haltens, of waarde wel kennen, dat niet

zynde, veroorzaakt (voor Kooper, of ver

kooper) groote fchaade. -

Deze werd ontdekt, op verscheide ma

nieren, het gereedtfte, en min kostbaarste

proberen geschiet van beide , by toets

(maar van Zilver,) ook by fteek, dog deeze

beide manieren gaan na de gis, en kan al

toos werden teegengefprooken; (waar van

op zyn plaats, breeder zal werden gehan

delt) daerom heeft de tyd, en Ervarent

heidt, een zekerder (en tot nog toe onwe

derfprekelyke) weg, tot proberen geopent.

Maar; hier moeten die fchoone lichaamen,

door 't vier (zo koud als heet) werden

geloutert, en van alle andere metaalen,

werden afgescheiden, dat niets, (of ten

minsten zeer weinig) by haar blyft; Als

dat geen het welk by ons de naam; van

Goud, of Zilver draagt. Hier toe wert meer

der tyd, moeiten en kosten vereist, nevens

veele daar toe behoorende Inftrumenten,

welker bescheivinge op zyn plaats volgt.

Dan diende ook verstaan, hoe men Zil

ver met Goudt dekt, het zy tot cieraadt,

of dat men Zilver voor Goud (op 't oog )

wil doen deurgaan, (het welk in deeze

Weerelt wel van Koper geschiet) en wert

voorts breeder geleert.

Nog dient geweeten, hoe dit opgelegt

- - - masker,
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masker, aftelichten, en 't Goud en Zilver

weer tot zig zelfs te brengen. En veele

andere dingen; dog om kortheyds wil, zal

ik dit afbreeken, en de verhandelinge, van

een ieder beginnen, - . . .

Van Toetfen zo wel Goud, Zilver als andere

metaalcn. ' •

H: toetsen geschiet in 't generaal, door

vryven offtreiken, aan een Expreffè daar

toe gesleepen, en gepoleifte steen, die men

daarom de naam van Toets-Steen geeft. Men

neemt dat Goud, Zilver, of Koper, waar

van men de waarde begeert te weeten. Is

't eenig gefmolten stuk, (dat niet grooter

moet zyn als dat het wel in een hand kan

werden geregeert) flaat met een hamer op

een Ambelt, daar een foort van een Punt

aan, daar gy uw verbeelt het zelve best te

zullen konnen streiken, welke Punt niet

dicker en breder zal zyn, als uwe Toets

Naalden, vylt die op 't end heel schoon,

op dat gy door eenige daar aan zynde vui

ligheidt, of wit- kooken, geen valse ftreek

krygt, en alzo geabuzeert werdt, dewyl

't kennelyk is dat vulligheidt, flechter, en

wit-kooken, aan Zilver, of sterk kleuren

aan 't Goud, een beeter ftreek doet geven,

als die Metaalen inderdaat zyn, doch de

eervaarendheidt heeft myn geleerdt, dat het

wit-kooken, meer op 't Zilver als 't kleu
A 3 a - ren



( 6 ) -

ren op 't Goud vermag, (waarvan ik on

der Reeden zal geeven,) of wilt gy een ge

maakt Stuk werks toetsen, zo zoekt de uit

' fteekenfte hoeken aan 't zelve, doch wel in

acht neemende dat op die plaatsen niet Ge

foldeert en is, om dat op een Soldeer streek

geen ftaat is te maaken. Veilt of fchrabt

die (om gemelde Reeden) ook wel af, is 't

van veele fticken te zaamen gebracht, zo

doet zulks op verscheide plaatsen, om dat

aan zulken Stuk-werks, diverse foorten

van Zilver konnen zyn, alhoewel de Ree

den eisen dat een ftuk, ook van een Zilver

moet zyn, dus dan dit ftuk of stucken ge- .

reedt gemaakt zynde, zo ftreikt dezelve wel

gladt en vast aan den Steen, (die alvoorens

ook wel fchoon, met een linnen of wollen

Lap zal afgeveegt zyn.) En om zeeker te

gaan, zoo neemt 2 à 3 ftreeken van een ftuk,

om dat de een of ander streek dikwils nog

verfchillen, zet die ftreekèn zo ver van mal

kander, dat de Toets. Naalden tuffen de

zelve onverhindert, konnen werden ge

ftreeken, Dus doende zal de eervarentheidt

leeren, dat op deze manier het best kan ge

zien werden, zoo zal het veel Toetsen, en

nauw daar op acht te geeven, U leeren?

dat men van een goede Steen, en Naalden

voorzien zynde, zoo wel Goud als Zilver,

op die wys al zeer nauw kan proberen.

Ik heb meermaalen, (in zaaken van dif

puit) zo nauw Zilver ter Toets geprobeert,
en zien

A

r
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en zien probeeren, dat men tot gerustheidt,

ook een Efai daar van maakte, dog bevont

beide die proberingen, maâr 1 à 2 grein te

verschillen. ", - :

Doch een ieder gelieve hier te weeten;

Dat zo het zilver, met Geel-Kooper (by

de Hoogduitfen meffing genaamt) is geali

eert, dat dan op de Toets geen ftaat te

maaken is, vertonende zich de ftreeken bee

ter als de innerlyke waarde.

Als 't mede doet zo der eenig Tin, Lood,

of iets anders (diergelyke) mochte onder

zyn, zo als met daagelykfe, valfe en nage

gotene Munt Penningen, genoegzaam kan

werden beweefen, doch het is een Con

ftante waarheidt, dat Zilver of Goud, met

het alderminste Lood of iet diergelyks ge

mengt zynde, geen de minste Hamer-flag

kan verdraagen, daarom zyt verzeekert,

dat zoo by 't aanslaan van een Punt het Zil

ver, fpringt, of fel barft. Dat als dan uw

Toets, in verna, niet met den Efai zal ac

cordeeren, doch dit is maar betrekkelyk,

tot alle gegotene ftucken Zilver, om dat

de geflaagene, niets in haar konnen hebben,

als rood, (of ten quaadtften genomen) ee

nig Geel- Kooper, iets anders daar onder

zynde, is 't onmogelyk, eenigh stuk ge

flaagen werk daar van te maaken, (om bo

ven gemelde Reeden.)

Daarom moet men onderstellen, als men

op 't Toetsen van Zilver wil vast gaan, dat
A 4- - In1et
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niet anders als met goed Rood- Kooper ge

aljeert te zyn.

By 't Toetsen van 't Goud is aantemer

ken, dat al schoon 't geen Hamer-flag wil

verdraagen, geen bewys is, dat eenig quaat

Metaal daar onder zou zyn gemengt, want

't is kennelyk, dat het feinste Goud, kan

ongefmeedig werden (zonder dat men veel

tyds) eenige iteeden, daar van kan vinden,

en doch is op een ftreek van zulk onge

fmeedig Goud, ook geen vaste staat te maa

ken , alzo ongefmeedigheidt een flechter

ftreek veroorzaakt. -

Daar om is 't alder fekerft, een ftuk Goud

ongefmedig bevindende dat eerst fmedigh te

maaken, voor dat men van des zelfs ftreek

oordeelt, (hoe dat geschiet zal volgen) maar

alzo hedendaags veele gemengde Metaalen

werden gevonden, die van Kleur Goudt

fcheinen, die zullen aan haar lichtheyd in

't gewigt kennelyk zyn, alzo ik vaststel,

dat Goud het zwaarste en digfte Metaal des

Weereldts is, voorts is 't een onweeder

fpreekelyke proef, dat Goud (hoe slecht

het ook is,) op den Toets-Steen gestree

ken zynde, en alle andere Metaalen daar

by, dien Steen dan met fterkwaater over

de streeken natgemaakt werdende, zo zul

len alle die andere Metaal-ftreeken, aan

ftondts op de Steen verdweinen, en de Goud

ftreek alleen blyven staan; het welke ook

- - - IIlt.
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met groene Gout- Kleur, kan werden ver

regt, - - -

Komt uw iet voor dat gy meend ver

guldt te zyn, veilt dat (aan een hoekje)

wat ftark af, dan zal 't de streek wel open.

baaren, anders is 't geen gebruyk en ook

onnodig aan Goud dat men Toetfen wil,

veel te veilen. - -

Men vind ook bedriegers, die fyn Goude

plaatjes over Lood en andere Species wee

ten te trecken, en daar Ringen, Knopen

of gemunte Penningen van te maaken, welk

bedrog met Toetfen niet is te ondekken,

maar zulke gedachten van iets hebbende;

moet men dat werck stucken fnyden, en

van binnen visiteeren; Ik heb myn Vader

zelfs zien Koopen zodanige Knoopen, die

van binnen met Lood- wit waaren gevuldt,

Van de Toets Steen. -

B: de Toets-Steenen, zo hou

- de ik de zwarfte voor de beste, (al

hoewel der ook uit den rooden werden ge

vonden,) zy moeten wel gladt gefleepen

en gepoleift zyn, niet al te Glashardt-hou

de ik bequaamft tot Zilver Toetfen, maar

tot Goud, mag ik wel een harder leiden,

dog op een heel goede Steen kan Goud en

Zilver, beide wel geprobeert werden, men

houd die voor heel goed, als men een Du

kaat, of rofenobel, daar wel vast, en gladt,

A 5 op kan,
-
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op kan aanstryken. En zo moeten die tot

Goud gebruikt zullen werden ook nood

zakelik zyn, maar tot Zilver, konnen wel

goede zyn, of schoon die geen fyn Goud

ftreek willen aan neemen, beyde moeten

zy de Toets-streeken, helder, gladt en

glanfig (een ieder na zyn aart) vertoo

nen, en 't minste verschil onderscheident

lyk aanwyfen, men vergenoegt zig, als
een fteen het verschil van Zilver dat maar

omtrent # ftuiver perloot verfcheelt wel

klaar aan toont, En van Goud als firka

1 ftuiv. per. Engels fcheelt, doch de ge

woonte, van een steen, doet ook zeer veel

tot het kourekt Toetsen. Eenige fteenen

willen heel droog gebruikt zyn, andere eerst

met de tong vogt gemaakt, weer andere,

diftingeren beft, als de opgedaane ftree

ken, met de tong vogt gemaakt werden,

welk onderscheidt het gebruik genoeg zal

leeren, en een iegelyk toeft op zyn manier,

en gewoone Steen het best; daarom moet

men eenmaal een goede Steen gekregen heb

bende de zelve behouden en zig daar aan ge

wennen, dezelve in een leeren zackie be

waare voor fchraffen, gemerkt de alder

minste ruigheid, aan dezelve quaad doet.

De Steen doorstryken volgeworden zyn

de, word fchoongemaakt, als men die

met een griffel of Leifteen, en fchoon waa

ter, of een (Churchyns) Oly-fteen, en

fchoone Boom-Oly afflypt, en voor alle

- Zandt

t
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't

Zandt in 't fleipen wagt, (alzo dat fchraf

fen maakt, de opmerkinge zal uw... Lee

ren, of de Steen liefst met waater, of Oly

fchoongemaakt wil zyn, daar zynder die 't

beyde even lief is, maar ook veele die daar

zeer in verschillen, ja zo veel dat niet naar

haar natuur fchoongemaakt zynde, qualik

een streek zullen aanneemen , dus met de

een of ander fteen, de Toets-ftreeken uit

gesleepen zynde, zo moet de Toets-fteen,

met een fafte houdtskool (die aan 't vier ge

glommen, en in fchoon water weer geleft

is) werden na gesleepen doch; altoos met

fchoon water, dat neemt alle fmeerigheidt

af, en doet dezelve zwarter toonen, voorts

met een fchoone doek afgedroogt, zo is die

weer schoon, en zyn tot een oneindig ge

bruik. Remarcabel is 't; dat alle Toets

fteenen, zo als die vers zyn fchoon ge

maakt, niet zeeker zyn, veele zullen als

dan geen streek van Goud of Zilver, in 't

geheel willen ontfangen, zo dat men ge

dwongen is dezelve # of heelen dag te laa

ten leggen, voor dat men die gebruikt, het

welk in 't generaal goed is, voor alle stee

nen, om defelve in alle verzekertheidt te

gebruyken, dus is uw fteen volkoomen ge

prepareerdt. -

Van Zilver Toets-Naalden.

TV Ennelyk zynde, dat aan goede Toets

Naalden, zeer veel geleegen is, zo be
• . . . hoor

w

A
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hoorde een Eervaren Goud of Zilver-Smidt,

die wel zelfs te konnen maaken , of ten

minsten te weeten hoe die gemaakt moeten

werden. - - A

Tot de Zilvere moet werden genoomen,

het fynste te bekoomene Zilver, en goedt

Zweedts of Japans rood Kooper, dat wel

gaaf fmeedig en zonder eenige vuiligheidt

1S.

Ik zeg het fynste te bekomene Zilver, (om

dat men gelooft geen heel fyn te zyn, ver

ftaat hier Zilver dat voluit 12 pen., of ; 6

leudig zou houden, daarom zo houd men

voor 't fynste, dat Zilver; het welk in ftark

waater gefolveert, wel afgeverft, en dan

wel zuiver weer te zaamen gefmolten is.

(welkers behandeling vervolliglyk op zyn

plaats zal geleerd werden.)

Neemt dan van zulk Zilver 2 à 3 loot,

of zo veel als gy meendt tot uw voornee

men van nooden te zyn, fmelt dan in een

nieuwe fmelt Kroes, gefmolten zynde ,

werpt daar een stukje Borax op, en als 't

wel glad dryft, zo giet het in een kiftelier.

Dat Kiftelier, flaat zo dun; dat het met een

ordinare fchaar kan werden gefneeden, aan

zulke kleine deelen, als tot uw voorneemen

nodig zullen zyn, en handelt het Koper op

de zelfde manier, zo zyd gy van des zelfs

fmedigheidt in beiden verzeekert, fchrabt,

of fchuert die beide wel schoon, en maakt w

de verdelinge op volgende wyze.

- - - - - An

w,
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Andere gieten het Zilver en Kooper, bei

de wel aan garnalyen dat ook goedt is.

(Hoe dat geschiet volgt op zyn plaats.).

Neemt tot de eerste naald, zo veel van

't voorschreven Zilyer, als 't u belieft, doch

tot eene forteringe van Naalden, is 3. eng.

overgenoeg: maar ik houde beeter meerder

te gelyk te maaken, om dat door de weynig

heydt van 't Zilver in de laafte Naalden het

Kooper in 't fmelten, anders wat te veel

verlieft, steld dan zo veel Zilver als gy blieft

te neemen, uw Efai mark te zyn. -

Zo gy nu pen. Naalden begeert moet de

mark in 12 gelyke deelen, of zo die nader

werden gedefidereert, in 24 gelyke even

wigtige deelen gedeelt werden: maar 12 is

't ordinaar gebruik, dan zeyd men dat Zilver

hout 12 pen. -

Maar zullen 't leudig Naalden zyn (zo

als de Hoogduitfche gebruiken) dan moet

het mark in 16 evenwigtige deelen gedeelt

werden, daarom zeidtme dat Zilver houd
I6 leud. - x ,

Dog de Naalden, op een van beide voor

fchreven orders, gemaakt zynde, konnen

tot beide dienen mits dat die aan de eene

zyd als pen., en op de ander als leudi

werden geteikent, zo als de Tafel fol. 1.

aan wyft. - '

Neemt dan tot de eerste Naalde zulken

Mark fyn Zilver, en stelt die te houden 12

pen., of 16 lu, tot de tweede 11 pen. of 15,

- - lu.

A
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lu. Zilver, en 1 pen. of lu. Kooper, dan

zegt men die te houden II pen. of 15 lu,

En dus vervolgt men op beide manieren

tot een toe, zo als in bygaande Tafel mee

de kan gezien werden.

Altyd naauw acht geevende, dat zo een

pen. of Ju. van 't Zilver wert afgenoomen,

des zelfs plaats, met juist zo veel Kooper,

weer moet werden gevuldt,

Dus dan uw verdelinge , tot 12 of 16

deelen gemaakt,hebbende, moet ieder per

feeltje, in een byfonder fchoon Kroesje wer

den gefmolten, dog moet werden in acht

genoomen, dat het Zilver, altoos eerst is

gefmolten voor dat het Kooper daar werdt

by gefet, (om zo het Kooper het minst te

doen verliefen,) en te zamen wel heet ge

fmolten zynde, in een kiftelier dat warm

en met vet gefmeerd is gegooten, kan men

het uitslaan na een ieders welgevallen.

By dit fmelten, zal op 't gefmoltene tot

te beeter dreivinge, vereeninge van 't Zil

ver met kooper, en om glad uyt de Kroes

jes te gieten, een ftickje fyne borax, tot

flus werden gezet, (en geene andere) om

dat kenlyk is, dat Borax het Zilver en Ko

per, in 't fmelten gladt doet dryven, gladt

uytgieten, en niets en rooft, noch ook nietsbybrengt. w

Zo behandelt zynde zult gy uw van goe

de Toets-Naalden konnen verzeekeren, en

ter minnagie daar Kooperen en den aan Sol
s - - dee

S
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deeren, zo als 't printie Fol. 2 met 13 ver
LOOIlt. -

Zo dan na 't voorschreven, van gereedt

fchap voor zien zynde, zal men bevinden

dat zo wel Goud als Zilver, door den Toets,

al zeer nauw kan geprobeert werden. -

Teikent op ieder Naalt ook hoe veel ie

der lood derzelve : waard is, zo zult gy

van die op 't beste gedient zyń, uit by

gaande Taafel zult gy daar van konnen

Z1€11.

Zo 't mark fyn gestelt is op 25 Gul: 8st.

dan is 't loot waart. Ziet meer gemelde Taafel.

Van Goude Toets-Naalden.

E Toets- Naalden tot Goud , werden

in allen deelen behandelt als die tot

Zilver, maar in plaats dat de Zilvere alleen

met rood werden gealjeerd, zoo moeten dee

ze, met rood Kooper, en fyn Zilver te

Zaamen, gealjeert werden, om reeden, dat

het Kooper alleen te rood, en 't Zilver te wit

maakt, en om dat men Goud dat in zich

zelfs van eene waarde of valeur is, van ver

fcheide kouleuren vint, zo is 't noodig,

de Toets- Naalden ook door 't neemen van

Wat meerder roodt of wit daar na te fchik

ken, want het is een onmogelyke zaak,

rood Goud tegens witte Naalden, of wit

Goud teegen roode Naalden, op de steen te

konnen probeeren, gemerkt de eervarenfte, .
v Toetfer,
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Toetfer, hebbende Goud na 't roode, en

Naalden nu 't wit, fchoon Naalden en Goud,

van een en de zelve innerlyke waarde zyn,

nooit voor zeeker (op de ftreek) zal konnen

oordeelen, welke Naald juist met dat Goud

in waarde over een komt. Ten waare dat

hy daar alvoorens, van was geadverteert,

want twee zulke ftreken, zullen zoo veel als

fcheemer licht by Zonnefchein, op de Steen

fcheinen te verfcheelen,

Voorts werden deeze Naalden verdeelt by

Craat, in plaats van pen. of lu., dat wel een

veranderinge van Naam, maar niet in de

zaak is doch. Daar werden 24 Cr, in een

Mark gerekent, welke vergelyking van wigt

hier na zal werden verhandelt.

Neemt dan uw gestelde Mark fyn Goud,

verdeelt dat in 24 Cr., op die wys als by de

Zilver Naalden is gemelt, en 't afnemen van

Goud, en byleggen van Kooper en Zilver

(of aljéer stof) geschiet hier ook alzo.

Tot roode Naalden neemt alleen rood.

Tot die na 't roode trecken 2. deelen rood

1 deel wit. -

Tot middel foort, roodt en wit even veel.

Tot die na 't wit trecken 2 deelen wit 1

deel rood: -

En tot witte Zilver alleen. -

Welke 5 forteeringen na deze 3 bygaande

Taafelen konnen werden gemaakt alleen

maer de veranderinge van koper en Zilver

opferveerende,

Om
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Om dat het in geen gebruik is, de Gou"

de Toets-Naalden laager als op de helft

te verdeelen. Dat is als 't Goud en Toes

ats, of Aljeer ftof, eeven zwaar is, zo is

zulks hier ook niet geschiedt. Dog die luft

heeft kan die tot # Craat vervolgen, en ook

wel met : Craat laaten vallen, dat hier met

heele geschied, volgende al meede te flen

der. - - -

Is 't u te veel moeite of kosten, de voor

fchreeven Naalden toe te stellen, zo kond

ge u behelpen met een stukje van een Ongerfe

Dukaat of Roofenobel, alfo die beide firka

23- Craat 9. à 1o. Gryn houden, houd dat

voor de fyne Naak.Tot de middelste van

een franfe Piftoolk, die men van verfcheiden

kleuren vind en alle firka 22. Craat of 22.

Craat 2. Gryn houden, voor de flegten,

Een ftuk van de beste Andries Guldens,

die ook divers van kleur werden gevonden,

en houden firka 18. Craat 8. à 9. Gryn,

trekkende na 't wit, zo kan men 5. Naal

den bekoomen, met weinig moeiten of kos

ten. En de zulke met oordeel by malkan

der gezogt zynde, kan een Kaft Houder

zigh meede behelpen, alfo die meeft ge

werkt Goud koopen, dat ordinaar met een

van deeze Naalden akkordeert, dogh die

haar feet van fchyen maaken, hebben de an

dere van nooden om haare Toe fnitten na

te reguleeren.

Voorts zal een jegelyk die in Goud han
- - B delt
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delt gelieven te weeten dat het voordeeliger.

is, Goud na 't wit, als na 't roodt te koo

pen. Alhoewel in kleine quantiteiten, daar

niet op wert geregardeert, zo en twyfel ik

geenfints, of op die plaatsen, daar die over

roode Goude Penningen werden gemaakt,

is 't wel bekent, beter koop met Kooper

als Zilver te konnen aljeeren. Dit is onfe

hedendaagfe Goud Smeeden ook bekent.

Noghtans moet ik bekennen, dat alle Goud

na 't Rood trekkende, zig fraajer en 't na 't

Wit trekkende zigh flegter vertoond, als 't

inderdaat is. Maar weer te rood gemaakt,

zo beneemt het des Goudts vette glans, en

zet het zelve een donkere Metaal-agtige

kleur by. Zo aan voögemelde Penningen,

en daagelykfe gemaakt werdende Horlogie

Kaften, genoegzaam te zien is. Dus blykt

het geen kleine weetenschap te zyn, het

Goud te brengen op zyn beste kleur, en te

gelyk op zyn jufte waarde. Hier van by 't

aijeeren van Goud nog iets.

*

Van 't Zilver by of door de fleek te probeeren.

Ewyl 't op veele plaatsen gebruykelyk

is, het Zilver-Werk by fteek te pro

beeren, zo is 't noodig de onkundige daar

iets van te beregten. -

Ik houde het proberen van Zilver door

fteeken van de zelve valeur als 't proberen

by Toets , alzo die beide op 't gezigt en

' - - : Eer
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Eervaaréne behandelinge steunen, en ik

prefarere de Steek-Proef tot Zilver, , dat

boven Io. Pen, of 13. Heudigh, is houden

de, en daar onder lopende houde ik met den

* Toets. , , " . . . . . . . . . . . . . .

De reden zyn; dat Zilver onder 10. Pen.

te zwart gloeit, zo als daar boven te wit

Toeft. En daar door wert het oog ligt be-

droogen. . . . . . . . . . . . . . . . . .

De ervarentheid heeft geleert. Dat Zil

ver met Geel Koper gealjeert, zig by de

fteek flegter, en by 't Toetsen: beeter zal

vertoonen als de innerlyke waarde is. -

. Het steeken geschied door een inftrument,

van Staal, met een houten heft op de ma

nier als een kleine Cus, (en werd Bolsstee

ken genaamt,) met dewelke men uyt zoda

nige stukken Zilver- Werk, als men pro

'beren wil, en langwerpig stukje (al vrik

kende) uytsteek. Als meede uit het Proef

Staal waar tegens men wil probeeren, wel

ke uitgestookene stukjes (die men steeken'

noemt.) Een ieder by de zyne op een fchoo

ne blauwe fteen moeten werden geleidt, of

wel tot voorkominge van abuizen, op 't -

werk, daar dit uitgestooken zyn , tot dat

men het alles gestooken heeft. Dan neemt

een zaft-rondt-houds kooltje, daar geen de

minste rook aan en is. Boord in 't lang daar

recht midden deur een gaatje, of by gebrek

- van dien, zo neemt 2. dito vlacke kooltjes,

bind die met een yferdraat vast teegens mal

B 2 - kan
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kander. (Deze beide werden. Steek, Koos

len genaamt.) Dan leght men die Steek Koo

len eindelings op wat andere geglommen

houdskoolen, daar ook geen rook by moet

zyn, want de minste rook doet by 't steek

probeeren quaat, de steek-kooltjes zo vier ge

vat hebbende, kan men die vervolliglyk

met de mont van binnen gloejent blaafen.

By vorm van een oventje, dan leght men

met een fchoone yfere Kooren tang, een

ieder steek, een voor een, in die gloejende

kool, (die men by 't gebruik in een kleine

tang boven een fchoone blauwe steen zal

houden,) laatfe helder gloejen, en dan aan

ftons op dien steen uitvallen, dog geeft nau

keurig agt, dat die alle niet te heet, en wel

egaal gloejen, zo dat niet wel waargenoo

men is, kan op dien fteek niet werden ge

oordeelt. Alle gegloeit zynde, zo legt de

Proef-fteek, op een fchoone Toet- Steen,

en daar neevens, een of meer, van de te

proberene Steeken, ziet dan of die wel van

glans en witheid akkordeeren, zo ja, is 't

Zilver egaal, en anders niet. Dan moet

geoordeelt werden, hoe veel 't van 't Staal

onder of over verfcheelt na de kleur die de

Steek vertoont. Het is een vastgestelde

waarheid, dat het fynste Zilver het witste

gloeid, en dien volgens het slechste het

zwartste. Dog alle fteeken moeten na de

binnen kant, die uit het Zilver gestooken is

geoordeelt werden, om reden, dat op de bui

- - -- tCIl
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ten kand (ter oorzaak van 't wit-kooken,) of

fmeer geen staat te maaken is.

Voorts kan men verscheiden ftaalen maa

ken uit fyn, waar van men de regte waarde

en gesteltheid wel bekend is, en door dik

wils daar teegens te proberen, zal men lee

ren, op steek, zowel als op toest, te oor
deelen.

Het "fteeken wind het van 't Toetfen,

(in zo ver) dat men een fteek binnen uit een

ftuk Zilver-werk kan doen, Daar het Toet

fen niet als aan de buitenste hoeken, kan ge

fchieden.

Beide deze proberingen, zyn alle Goudt en

Zilver-handelaars, zeer nut; Gemerkt men

(zonder 't werk te fchenden) de innerlyke

waarde daar van, firka kan weeten,

Maniere om Zilver tuffen z. Kroefen te

fineeren.

A": men in alle plaatsen geen Occasi

heeft het Zilver dat men moet ver

werken en te flegt van Alooi zynde, met

fyn te konnen remedieren, of zo 't met Lood,

Tin of iets diergelykx mogt gemengt zyn

by een Esajeur te konnen verkoopen, zo

volgt hier beregt hoe men zig in zulken

val kan behelpen. -

Neemt het te flegt of ongefmeedig Zilver

finelt en giet het aan Garnalejen in Schoon

waater, maakt die voors wel droogh, in een

- B 3 pan
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pan op 't vier, weegt die. En zo in het Zilver

niet anders als Kooper is, zo zet teégen je

der pen, of lu. dat het te flegt is 1; Engels Sal

peeter, maar heel loodig zynde, zo neemt

2à3 en perlood. Dan neemt een fmelt Kroes,

die wel vast en ftark is, en zo groot dat Zil

ver en Salpeeter de zelve op een kleine vin

ger breet na vult, voorts neemt een andere

Kroes, die het onderft boven gekeerd zyn

de wel vast in de eerste paft, maakt onder

in dees zelfs boodem, een gaatie ter groote

als een witte-erut, of een weinigje grooter,

of kleinder, na de veelheidt van de Salpee

ter die by 't Zilver is. Zet dan dien Kroes

het onderste booven op of in de Kroes daar 't

Zilver en Salpeeter in is, ftreikt of fmeert

die te zaamen komst der Kroefen, met heft

lym' (die met out-winsteen waater aange

maakt is) wel vast, en heel digt toe, (zo als

't Printje fol. 3 met 6 vertoont,) laat die zoet

jes droogen op dat de heftleym te vaster hou

de, zo 't een klein Kroesje is, zet het te vire

voor de Blaas-Balk, laat het eerst zoeties gloei

jen, op dat de Salpeeter niet te fchielyk aan

't branden en geraakt, en door zyne kragt

de boovenste Kroes doet afvliegen, zo dat

geschiedt, is die Salpeter, en moeiten ver

looren, en moet weer van nieuws werden

begonnen, gloeijent zynde zo blâaft, maar

foetjes aan, op dat het vier ingestaadig hit

te blyve, en om dat die Kroefen van de

Salpeeter veel leiden moeten konnen die 't

felblaafen niet verdraagen. Dan

k,
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Dan zo zult gy uit het gaatje der booven

fte Kroes, een blauw vlammetje zien opgaan

als dat van een Kaars, dat zo lang zal duu

ren, als de Salpeeter werkt, of noch eenige

kragt heeft, dit vlammetje ophoudende zo

houdt een gloeijent kooltje boven het gaatje,

en zo dat niet als aangeblaafen werdt, is 't

werken in de zelve gedaan, laat dan de Kroes

in 't vier kout werden dat best is, dog dit

altyd niet konnende geschieden, zo neemt

die maar voort uit, en laat hem kout wer

den, flaat dan de onderfte ftuckent, gy zult

de Kooning Zilver daar onder in vinden, be

dekt met een boodem die na flek gelykt, in

welke (van 't Zilver afgeflaagen 'zynde,) zit

al 't Lood, Kooper, of Tin, dat by 't Zil

ver is geweest, dit bodemtje in een schoone

Kroes met Potas opgefmolten, en in een

kiftelier uitgegooten, zo zal men daar in vin

den, niet alleen het Kooper en Lood, dat

de Salpeeter niet heeft konnen ontlyven,

maar zelfs al 'e-Zilver, dat meede in de Sal

peeter is blyven hangen, het welk menkanbe

waaren, tot dat men occafie heeft het op de

test aftedreiven, om alzoo het geroofde weer

te bekoomen. En ik heb gedagten dat op

deeze wys niet meer Zilver verlooren gaat

als by 't fineeren op de test.

De Zilver Koning dat van de flek gezui

vert zynde, fmelt over in een schoone Kroes

wel gefmolten zynde, zo werp, daar wat

Wynsteen op, laat het daar braaf mede dry
B 4 VC1).
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-ven, giet het aan een Kiftelier, (of dat bee

ter is, eerst eens aan garnaijen,) en weer o

vergefmolten, dan aan een Kiftelier, het

zal van flegt ten minsten, tot 11 Penningen

of 15 lood zyn gebragt, en veel maals ge

heel fyn zyn.

Maar een ieder gelieve hier te Confidere

ren, dat het Pajement heel loodig zynde en

niet meer als 4 à 6 Penningen of 4 à 8 loot

per Mark is houdende, deeze fineeringe wel

tot 2 à 3 malen moet gefchieden, om reeden

dat men op eenreis, zoo veel Salpeeter als

daar toe werdt, vereist, in geen Smelt-Kroes
-

kan vertrouwen.

Daarom houde ik beter, zulken flegten

en loodigen Pajement, op de test af te

- VCIl.

dry

Maar voor-gezegt zynde, dat gestaadige

hitte in dezen werd vereist, zo zyn windt

ovens tot deze fineringe het beste, en zo der

meer als 2 à 3 Mark Pajement is, en W3C

loodig zynde kan 't niet wel buiten dien ge

daan werden, om dat de Kroefen voor de

Balk, altoos aan de eene zyde heeter'Wer

den als aan de andere, (het welk in een wind

oven kan werden voorgekoomen,) zo vreet

het lood ligter door de zelve.

lk heb veel maalen, by gebrek van test op

deeze wys 10 à 12 Mark loodig Pajement te

gelyk gefineert, dog ook eenige malen her

doende, en tot versterkinge, van de onder

fte Kroes, zo besloeg ik die, met een
*,

be

ften

n

|
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ftendigen leem, om dat het lood die Kroefen

zo sterk aangrypt, dat die 't zonder beslag

qualyk konnen uytstaan, te meer als 't Merk

maar 4 à 5 Penningen is houdende.

Maar zo 't Zilver alleen in Cooper is, al

houd het dan maar 4 Penningen zo kan een

goede Kroes het wel uytstaan, al is die niet

beslagen, dog Kooper eyft ryckelyk Sal

peeter.

Wat Wint-ovens zyn hoe de Kroefen

werden beslaagen en in de zelve werden ge

zet, wert hier na verhandelt.

Deze voorschreve fyneeringe is zeer nut,

voor ongefmeedig Zilver, of dat maar een

Penning à 2 flegter is, als men 't kan gebrui

ken, om dat men met weynig Salpeeter,in

een uur tyds, fmeedig en beter Zilver kan

hebben, en de behoeftigheidt om fyn, en 't

gemartel, van ongefmeedig Zilver voorko

incn, -

Dog zo is 't best (zo 't de tyd toelaat)

zulken, Fineer-Kroes 1 of 14 uur ingestaa

dige hitte te houden, om dat men oordeelt

(of wel de Salpeeter niet meer fchynt te

werken) dat door de langheidt van tyd,

het Zilver zich beeter uit de flek redt, en

de Zilver koning grooter werdt, het welk

de ervaarentheidt myn ook meer als een

maal heeft doen zien, het Prentje fol. 3.

vertoont de figuur met 6.

B 5 Hoe
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Hoe veel lol men ordinair by 't Zilver zet dat

men op de teft, of Kapel, fineeren wil, en

niet anders als met lood of Goud vermengt is.

O men zulk Zilver oordeelt te houden

6 Penningen of 3 leu. dan neemt tee

gens 1 Mark Zilver Io Mark lood, maar

dat van 6 Penningen tot 9 Pennen of van 8

tot 12 leu, is acht Zwaaren, lood genoeg,

en van 9 tot 11 Penningen, of van 12 tot

15 leu. is fès zwaarten genoeg, doch zo is

't altoos beeter een zwaarte lood te veel als

te weinig, om dat de ruymte van loodt hier

noit quaat doet, midts dat de test of Kapel

groot genoeg werd genoomen.
-

- - -

Hoe men het Loodige pajement ter teft

Handelt. - -

H: Zilver of pajement heel loodig zyn

de, zo kan men voor af de daar toe

vereiste lood-zwaarten niet wel bepaalen,

daarom neemt men tot zulken quantiteyt,

als men daar van denkt te fineeren. Een

ruime, test op dat het lood de zelve door

zyne veelheid niet kan doen fmelten. Die

werd te vire gebragt, (het zy in een fie

neer, of ander oven) men zet daar de helft

of 't zo zyn kan de heele maffa voort op.

Dat gefmolten zynde, zal men voort kon

nen zien, of 't wel wil dryven, zo ja, laat

- IncIl
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men 't op zich zelfs afgaan, maar niet willende

dryven, zo zet daar wat schoon lood by, tot

dat het wel wil dryven, dan houd dat zo in

dien gestaadige drift tot dat het lood omtrent

wech is, én 't Zilver op de test begint teblin

ken, dat ziende, zo neemt een Spids Yfër

dat aan 't end schoon is hout dat in 't dryvende

Zilver, zo 't aan 't Yfer hegt, begint het fyn

te werden, slaat dat aangefette daar af, zo dat

fmeedigh is, zal 'tfirka I I. Pen, houden, dogh

zo't heel fyn zal zyn, moet het zo langdryven,

tot het zich heel glad en zuyver op de test ver

toont, en stil op de zelve blyft staan, dan

moet men met een Yfer leepeltje eenig wa

ter op 't Zilver laaten droppen, op dat het

door zyne fynte niet en 'fpringt, voorts de

test ras uyt liet vier genoomen en het Zil

ver ten vollen afgeleft, op dat het geen lood

of des zelfs lught weer mach na zich trek-,

ken, en van de test afgaan Zo van de test

nog iets aan 't Zilver blyft hangen, dat

moet met een steevige Kres-Borftel werden

afgekreft, want dat zou 't Zilver by 't over3 - --

fmelten onfmeedigh maaken. -

Voorts moet gedacht werden, dat hoe

meer het lood op de test mindert, men 't

vier na proporfi wat moet versterken, alzo

het kennelyk is, dat hoe fynder het Zilver

werd, hoe meerder hitten vereist wert om

het zelve dryvent te houden. En zo het

mogt gebeuren, dat het Zilver (voor dat het

zich heel glad vertoont had) quam flyf te
- n VVCI-,
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werden, dat is een bewys van koude, en

dan is 't ook noch niet fyn, zo moet het

vier werden versterkt, wat fchoon loot by

gezet, en weer zo lang laaten dryven, tot

het zich zonder eenige vlak vertoont.

Het wert gelooft, dat zo het Zilver ten

tweeden maale moet aangestookt werden.

Dat als* dan de testen met Zilver trekken,

:

:

s

als of 't in eenmaal a:: daarom is no- ,

U
dig in een gestadigen drift te houden, en

daar toe volgen hier na berechten,

Maar kennelyk zynde dat alle testen hoe

wel gemaakt en gestookt, altoos Zilver

trekken, zo bewaart die by malkander, om

te verkoopen of zelfs te zuiveren, zo als

by 't Kreswaffen zal gezegt werden.

Van Gemakkelyke Fineer Ovens.

TN Eftelt zynde dat een continuweel en

gestadig vier, tot het fineeren van Zil

ver, het nuft en profytelykst is. Zo wor

den daar toe ook expreffefte Ovens gemaakt,

Te weeten op zulke plaatsen, daar dat werk

dagelyks voorvalt. En dan fomtyds noch

wel 4. of meer aan malkander, zo als het

Printje, fol. 4. der twee vertoont,

Deze zyn gemakkelyk om dat men daar

- , van alle kanten kan by koomen om Kolen

op te leggen, en dat de lucht die gestaadig

foetjes kan aanblaafen, of 't vier gaande

houden, en op eenen test meer als 50 mark.

te
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r

te gelyk doen fineeren, ja daar toe gefor

meert zynde wel 7o. mark.

Deze Ovens werden ieder op zich zelfs

vierkant opgemetfelt na-vereis van 't werk

dat men daar op denkt te verregten. . Dus

ftelt eens voor twee zulke Ovens als hier

werden vertoont 4. voet binnenwerk van

vooren en 2. voet van ter zyden, Metfelt

zo vierkant op 1. voet 5, duym, mits dat

van vooren van gronds af-aan 3, luchtgaa

ten werden gelaaten, te weeten 1. in 't

midden en de twee andere 4. duym van ie

der hoek, die alle drie 1. voet hoog en 3.

duym wyt zullen zyn. Metfelt dan in ie

der Oven recht in 't midden een Pilaartje

(of Pedestal) van firka 1. voet vierkant, en

zo hoog als de luchtgaaten zyn. Deze die

nen om de Kommen daar de testen werden

ingezet, op te doen rusten. Deze Kom kan

zyn een Yfere gegooten Pot, gefmeede holle

plaat, of wel van leem daar toe gemaakt.

Een van deze dan, opgemelde Pedeftallen

gezet zynde, zo legt Yfere staaven om de

dezelve in diervoegen, dat altoos 4 kang

werpige luchtgaaten van omtrent 1. duym

wyd daar om open blyven, zoo als het

Printje met 1. aanwyft. (Deze luchtgaaten

dienen tot aanblafinge des Viers,) maakt

dat een vloer uyt leem en steen, zo als

't best kan voegen, die boven gelyk komt

met de ingezette Pot of Bak, dog altoos de

gestelde luchtgaaten open houdende, dan
meten

-
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metfelt 4 duym binnen het eerste vierkant,

(te weeten boven op) een meurtje ter

hoogte van # of # voet, tot houdinge van de

Koolen, en vºl vooren met een mont, zo |

als 2. vertoont, om daar door onder demoffel

op de test te konnen zien, en die by 't

gebruyk met een fteen kan werden ge

ftopt. Voorts werd de ingemetselde pot,

of Bak, met as of zand gevuld, zo dat men

de test daar vast en met de boord der

zelve gelyk kan, inpakken, . zo als meede

by een te zien is, op dien test behoort

een Moffel welkers vorm 3. aanwyft,

doch mach niet grooter zyn. Als dat die

rykelyk binnen de boven luchtgaaten kan

ftaan, en zo hoog dat deszelfs mönt, met

de mont des Oven over een komt... ,

Zulke Ovens kan een mens wel 6. te

gelyk: gaande houden, en konnen op de

zelve ook deksels van Leem of Yfer werden

gezet, zo als op de Wind Ovens zal vertoont

werden. Doch zo het vier op deze Ovens

van naturen niet fterk genoegh was zo kan .

dat met een Hand blaasbalk wat werden ge

holpen. - r. . . . . .

Zyt gedachtig dat alle fmelt, Sementeer ,

en Fineer Ovens, niet te zwaar van Steen

konnen zyn, en dat die 't best, met Leem

gemetselt werden. In 't vervolgh zal nog

: van 't fineeren moeten werden gefproo
CIle - v -
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Maniere om Zilver by de Efai te probceren.

D: Ezaay een onweederfprekelyke proef

- op 't Zilver zynde. En dat des zelfs

vastgestelde waarde, daar door zeekerlyk

werd ontdekt. Zo is 't zeer nut dat men des

zelfs behandelinge ook veritaa. Tot het maa

ken van een goed Efay, behoort zeer goe

de opmerkinge, en de eervarentheit is daar

in een groot Leermeester, doch de instru

menten goed zynde, brengen den leerling

groot gemak toe, gemerkt dat daar al enige

toe werden vereist, en dat het op deszelfs

wel gesteltheit zeer aan komt.

Zo moet men dan voorzien zyn van een

goede Efäy Oven, die tegenwoordig tot

Hamburg en op: van Yfer

gemaakt, te koop zyn, én zeer goet tot rege

ringe des viers, ook kan men zich in tyd

van nood of plaisier wel met steen en leem

behelpen, en daar een Oventje uyt formee

: zo als vervolliglyk zal gemeld wer
CIl, . . . . . . . . . * . * a

Noch werden vereist goede vaste Kapel

len, die ook op diverse plaatsen gereet te

bekoomen zyn. Maar om die in noot of

plyfier zelfs te konnen maaken, zal meede

berecht werden,

,, Nu noch een goede Schaal welke maa

kinge ik ook zou konnen beschryven, doch

die te langh en werkfaam zynde, blyft :
2C
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achter. Ook hebben de Balansmaakers in

defe Landen de zulke genoegh te koop.

Daarom zal ik alleen maar zeggen, dat

die by 't gebruyk in een Glafen Kasje moet

werden gehangen, om voor alle stof en wind

bevryt te zyn, alzo de quantiteit die op

zulken Schaal gewoogen werd klyn is, zo

doet de minste ftof of wind dezelve over

gaan, en veroorsaakt alzo abuis, het welk

op 't meerder getal, de Kooper of Verkoo

:: merkelyke fchaade kan toe brengen,

oorts moet 'er Efäy Wight zyn, dat in 't

generaal geen Wight is. Maar onder de

Handelaars in Gout en Zilver bekent, (waar

van by de verhandelinge over de Toets Naal

den is aangeroert, en de vergelyking teegens

ander gewigt belooft is.) -

Deze Efay gewigt maakt een ieder na

zyn welgevallen, maar om pajement te fpa

ren zo neemt een klyne quantiteit, en is

van Zilver houdende 6. penningen of 8. lu,

en daar booven; ordinaar de fwaarte van 2o,

afen trois het gebruyk. Doch daar onder

zynde neemt men 2 maal, en loodich wel

3 maal zo veel tot de proef. (Doch dan

noemt men het pajement.) Dat nu van 't

pajement meer als van 't Zilver werd genoo

men, geschied; om dat het fyn anders qua-

lyk op de Kapel te zien, of te vinden is.

Zo moet men dan ftellen, en zich ver

beelden, dat de genomene 20, 4o. of 6o

afen, of zo veel als iemant ter proef wil nee

men,
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men, het Ezay mark te zyn, en dat ver

deelen in 12. penningen, ieder penning in

24. gryn, en dan noch ieder gryn in een

tweede, en een vierde. Alhoewel men een

halve gryn in ordinare handel niet reekent,

zo zyn echter die kleine bedelingen noodigh

te weeten. Als groote quantiteiten verhan

delt werden, -

Defe Esay Wicht is best van fyn Zilver,

dat wel fchoon en glat gesleepen is, om dat

het te minder aan vuyligheit onderheevigh

zal zyn. Doch de alderklynste deelen werden

om haar byfondere klynheid wel van glad

:,

dun wit Papier genoomen, welke Schaal

en Gewicht in een expres daar toe gemaakt

laadje moeten bewaart worden.

Bekent zynde dat op test of kapel, geen

proef kan werden gemaakt, zonder behulp

van lood. Zo is 't hoog noodigh dat zulk

loot als men vervollighlyk tot het maaken

van Efayen wil gebruyken, voor af op zigh

zelfs probere. Te weeten in zulken quan

titeit als men meent tot een zyner kapellen

te behoorden, om reeden; dat alle Lood,

Zilver, Hout, en op een groote party fchaa

de zou konnen veroorzaaken. -

Neemt dan zo veel van u Efäy marken

Lood als men tot een Proef moet gebruyken,

laat dat alleen op een Kapel afgaan, en dat

wynigje Zilver dat daar op blyft staan,

werd een Loodkooren, of Loodgryn ge

noemt. Defe Loodkooren hoe klyn die
- C ook
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ook, mocht zyn, moet ten allen tyden by 't

gewicht in de Schaal werden gelecht, als

men een gemaakt Efy wil wegen, dit

niet doende zo fou men den Esay te hoog

:", en alfo verkeerde reekeninge maa
K€I1. 1 - · · · · · - ,

Dus dan van 't Lood verfeekert zynde zo

neemt tot voorfigtigheid 2, van de gestelde

Efaymarken, van zodanigh Zilver als gy

denkt te proberen, of andere deelen een

mark in twee gelyke deelen, dat tot Zilver

boven 1o. penningen ook goet is, weeght ,

die zo kourekt teegens malkander, datfe

niet het alderminsten verfcheelen. Dan

weeght tot een ieder ook wel corekt zyn

behoorlyk loot, op dat gy u een goet Efay

mogt belooven, men houd voor behoorlyk

Lood om op de Kapel te zetten, zo als 't

reeds by 't fineeren op de test is gemelt,

Maar de Kapellen in zulken quantiteit tot

proeven moetende dienen van groote mas

faan, zo komt het hier vry nauwer op aan

als of men dogh een party Zilver fineert.

Zo het Zilver daar men Efay van begeert

uyt verscheiden stukken bestaat, zo moet

van een yder stuk een apart Efay gemaakt

werden, of zo de sticken klyn zyn, kan

men die eerst tot een lighaam fmelten, tot

-voorkoming der kosten en moeite van de

veelheid der Esajen, en in zulken val kan

dat Zilver ook wel aan Garnalyen gegoten

werden, dan is 't zuyver en ter proef gereet.

- - Is 't
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- Is 't een Baar (fchueljet) of Kiftelier zo

moet men op verscheide plaatsen (met een

expres daar toe gemaakt byteltje) een stukje

uyt kappen, zo veel? als tot die proef

werd vereist, ook laat men wel een hoekje

aan 't zelve zo dun dat het met een schaar

kan werden gefneeden. - -

Van gemunte Penningen fnyt men ordi

naar een ftukje, door de rand na het mid

den des Penning toe, op dat de Proef zo

wel uyt het hart als der zelver rand zal be

ftaan. - ,

Dit geschied, omdat de ervarentheid heeft

geleert, dat de randen der Penningen door

't witkooken fynder werden als het hart.

Dog dat kan in een particuliere proef wei

nigh bybrengen. Maar by de proeven ter

Mund werd daar zorgvuldigh acht op gege

ven, alfo het gebeurt dat de randen van een

nieuwe dunne penning zoetjes, ront om de

zelve afgefneeden, en zo ter proef gebracht

zomtyds 1. ā 1. en een tweede pen. meer zal

houden, als het hart der zelve, en wel voor

namentlyk als zulke penningen. Extraordi

naar wit gekookt zyn.

Het Zilver dan tot de proeven wel afge

woogen zynde, fo flaat een stukje van 't

Efay Loot heel dun, wint een ieder proef

apart daar in. Op dat daar van by't zetten op

de Kapel niet het minst kan verlooren gaan.

En neemt een van Yfer daar toe gemaakt

Leepeltje, om de geprepareerde proeven
- C 2 daar
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daar gemakkelyk met onder de Moffel op

de Kapel te konnen zetten. " " . . . . .

Voorts doet koolen in de Efay Oven, zet

de twe Kapellen onder de Moffel, dog het

onderste boven, laat die wel doorgloejen,

(dat men uytademen noemt,) uytgeademt

fynde keert die om, zetfe recht neffens mal

kander onder de Moffel. Dan zet op een

ieder het afgewogene, en tot deefe proeven

geschikte loot. Laat dat op de kapel wel

aan 't dryven koomen, dat ziende fo fet het

in Lood gewondene Zilver, een ieder op

de zyne midden in dat dryvende Lood.

Laat dat te zaamen door de regeeringe des

Viers foetjes, (maar voor al gestadig) dryven.

Alfo het feeker is, dat fo eenige proef ver

vrieft of ftyf komt te werden, voor dat die

fyn is. Dat dan op defelve geen staat magh

gemaakt werden. Maar moet in zulken val

weer van nieuws werden begonnen, en dan is

die gedaane moeiten en kapel verlooren.

Doch zo moet ook wel acht werden ge

geeven dat in den beginne niet te heet wert

gestookt, op dat door de fchielyke hitte,

de proef niet springt of spat. En de kapel

niet meer als behoorlyk Zilver komt te trek

ken, het welk door het te heet in den begin

te stooken ordinaar wel plaght te gebeuren.

Maar de proef met voorzigtigheid, zoetjes

aan 't dryven gehouden zynde , tot men

merkelyk zien kan, dat het Lood op de

kapel begint te verminderen, dan maakt

men
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men 't Vier wat ftarker, het welk geschied

door 't heel open doen van de luchtmond des

Ovens, en met het wat op of toe leggen des

zelfs dekfel. En fo 't mogt gebeuren dat

het Vier door de lught niet heet genoegh

werd aangeblaafen, zo kan men dat helpen,

blafende met een Hand-Blaasbalk tot de lugt

mond in, tot fo lang dat de Zilver kooren

op de kapel heel klaar blinkt, (dat is het ty

ken van haast fyn te zyn,) dan stookt men

heel heet, en is 't tyd van nau op te paffen.

En als de kooren kristal helder fonder eeni

ge vlak of plek op de kapel staat en dryft,

dan fal die ook aanstondts ftyf werden. Dat

geschiedende zo moet de kapel met een Y

feren tang werden aangevat, en zo wat uyt

en in de mond van den Oven werden gehou

den, op dat de Lood laght daar fchoon uyt

rooke, de kooren geheel ftyf zynde, doet

voort een weinigh waater op de zelve, dat

doet die gladder van de kapel af gaan, steekt

hem met een Yferen byteltje los, of vat die

met een dito korentang op en left die af. En

fo de minste klaar daar is aan blyven zitten,

drukt dan het korentie met eene fchoone

Plat-Tangh, of Slaad het met eene fchoone

Haamer op een dito Ambeelt, dat die der

fchoon afspringht. Dan wel schoon zynde

zoo weegt die byde koorens, welke te gelyk

zyn af gegaan tegens malkander, zo die juft

even fwaar zyn, en zich van boven geheel

wit, en zonder rimpels vertoonen , kond

- - C 3 gy
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: van een goede Proef verzeekert zyn.
Oorts weegt die teegens de Efai wigt, al

wat die weegen, zegtmen het Zilver te hou

den, dat van de Proeven is afgegaan wert

niet gereekent. -

Van Efai oovens.

D: Leerling, en Liefhebbers van 't

maaken eener Efai Proef, dus ten ruig

ften een Schets van het maaken der zelve

hebbende gegeeven, zo zal ik die daar toe

gerequireerde Instrumenten voors gaan af

Schetsen; En hoe die te maaken beschry

VCn,

De Efai Oovens zyn als gezegt is, zeer

verscheiden, konnen van loffe fteenen wer

den gemaakt, zo als de al oude probeerders

plagten te doen, en heeden nog wel gedaan

wert als men om plaifier wil of noods hal

ven moet een Proef maaken, en geen an

der Oven en heeft. .

Neemt dan van de kleinste week gebak

ken fteenen, die men gemeenlyk ftegt bon

te noemt, en 't 1oo voor 7 à 8 ftuivers ge

koft wert, Metfelt van dezelve met leem

(zo als tot de bakkers Oovens gebruikt

wert) een vier-kanten Ooven, in volgende

groote en 't vatfoen, zo als de Print fol. 3. ver

beelt, neemt de geheele wyte onder op de

grond, 12 duim vierkant, binnen werkx,

en tot de hoogte 13. dui, metfelt dat doufe

rende

:
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rende op, zo dat dien Oven boven 8. dai.

wyt blyft. Maar voor in de zelve, onder

op de gront, moet een mond gelaaten wer

den, 4 dui. wyd en 3. dui- hoog, zo als daar

regt tegens over van achter, en in 't mid

den op beide de zyden, een lucht-gad, van

3 dui. lang en ander half dui. hoog moet

zyn, voors maakt van Steen of leem, mond

fchutten tot regeeringe des viers, zo als Io

verbeeldt, om na vereys van hitte, de mond,

of luchtgaaten, daar meede te konnen ftop

pen, of open laaten, nog is noodig een hou

ten Inftrument, in 't midden met een lang

fmal gadt, zynde dat Inftrument circa een

hand groot, met een fteel daar aan, zoals

de Print met 1 1 vertoont. Dit dient by

alle Efai Ovens om tot Confervatie des ge

zigts, door dien reet in 't vier te konnen

zien, tot een deksel op deze Oven, kan een

weeke steen werden gebruikt. , Dog een

Moffel diende hier van leem toegemaakt,

(welkers maaken en vatfoen hier na werd

geleerd) dog tot een behelp, kan men een

helft van een oude fteenen, ongeglafuerde

Pot neemen. En zo iemand verstaad, een

Proef in 't vier te maaken zal bevinden, dat

het tot behelp dus ook kan geschieden.

Andere werden gemaakt van Yfer Blik,

op voorgemelde groote en fatsoen, het welk

op de vier hoeken te zaamen wert geklon

ken, en met een fpitfe ftaalen pen, gaaten

van buiten na binnen, aan alle zyden wer
C 4 - den
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den door geslaagen tot vasthoudinge van de

leem, waar meede dien Oven ten minsten 2.

dui. van binnen moet bestreeken werden mits

dat de mond en 3 lugtgaaten, open blyven

en bogsweife werden gestreeken, zo gestree

ken zynde moet die in de lugt of zon lank

faam droogen, en dan met fyn gestamt Glas,

en een weinigje Potaart, te zaamen Als een

Pap gemengt, werden overstreeken door

middel van een borfel, en voors laaten droo

gen, zo hard als in de Zon kan geschieden,

voors legt men daar vier in laat die langfaam

gloejen, zo wert dien Oven van binnen als

verglaaft, maar om dat dezen Oven los is,

en zonder breeken van de eene tot de andere

plaats kan werden gebrogt; Zo is daar toe

een boodem dienstig, het zy van geslaagen

of, gegooten Yfer op welke des Oovens

boodem kan werden gelegt, die ook van

leem gemaakt, en derde half duim dikte be

hoort te hebben, en wel in den Oven moet

paffen, daarom moeten de mondt, en lugt

gaaten, in deze Oven, ook deefes boodems

dikte hooger werden gemaakt, als in de

voorgemelde Oven, alzo die vlak aan de

grondt zyn om dat daar geen boodem inge

bruikt werd. Het vatfoen wyft de Print 3.

ook cirka aan, het overig Schetsen de let

teren.
-

Weer andere maaken op dit zelfde vatfoen

en groote Efai-Ovens, geheel uit een stuk

leem, verbindende die maar met eenige Ifere
TQC

:
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roeden, zoals de Print fol. 3. met B verbeelt.

En daar onder een dito voet, die van bin

nen hol en omtrent 3 duim hoog is, waar

in van alle vier de zyden tamelyke groote

ronde, en boven in de zelve 3 langwerpige

lugtgaaten zyn. Te weeten 2 terzyden en

1 achter de boodem, daar de moffelop koomt

te staan. Dog alzo die lange lugtgaaten,

door koolen of as ligt stoppen, daarom

werden die by veele niet geapprobeert,

- schoon dezelve Neurenbergse, werden ge

noemt. Evenwel heb ik die tot meerder

verstaanbaarheidt, voor diefe mogt willen

gebruiken, niet alleen in zyn buytenste vorm

vertoont, maar nevens dien Oven aan, der

zelver grondt verbeeldt, zo als de moffel

daar in moet staan, en met 1 beteiken.

Maar de aldergemackelykste Probeer of

Efai-Ovens zyn die met twee monden, zo

om de regeringe des viers, als om dat niet

ligt met as of hoolen stoppen, en comode

verplaatt konnen werden. Deze werden

gemaakt van fteevig harnas Blik, op vol

gende wyfe, Dog konnen ook gereedt tot

Hamburg en elders gekoft werden.

Stelt eens voor de onderfte Safus van de

zen Oven 12 duim vierkant, en tot de hee

le hoogte 17.- duim, kapt of fuydt de vier

plaaten, uit welk de Oven gemaakt Staat te

werden 8 en een half duim regt vierkant op,

en van daar laat die doufceren tot datfe boo

ven maar 7 duim breet blyven, de 4 Plaa
C 5 - tCI),

l
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ten zo geformeerd zynde, dan buygt die

dat alle de vier hoeken wel tegens malkan-

der paffen, (of fluyten.) Neemt dan die

Plaat dat de voorste zal zyn, meedt fchaars

1 duym van de bafus, ftelt dat voor de dik

te des bodems, voorts meedt ret in 't mid

den des zelfs drie duym in de hoogte, en

vier en een tweede Duym in de bree

te dan tykent uyt de hoogte, en

breete, op die Plaat het vatfoen als de

mont van een Backers Oven , kapt dat

ftuk daar uyt, welk gat men de lucht mont

noemt. Neemt dan boven die lucht- mont

2 duym, welke tot de fpafy moet dienen,

daar de roofters werden ingestooken, op

welke de boodem en Moffel werden gezet.

Boven die fpafie weer recht in 't midden

van de Plaat meet noch 3 en een tweede du.

in de hdogte, en 4. du. in de breete.

Uyt welke hoogten, en breete moet weer

een gat werden gemaakt op 't fatsoen van 't

onderfte. Dit is de bovenste mont, daar

werden de Kapellen ingezet en uytgenoo-

men, meet noch I duym recht midden bo

ven die mont, maakt daar een rondgaatje

zo groot dat daar een dunne vinger in kan.

Dan houd men nogh voor het bovendeel des

Ovens firka 6 en een tweede duym voort meet

aan weerkanten van de bovenste mont, op

't fpaatsie dat voor de rooster gelaaten is $

vierde duym, maakt daar 2 ronde gaaten -

ter wyten van een steevige vinger, en 2 ,
- v - dier
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diergelyke gaaten, in die Plaat dat de ach

:: zal zyn, die wel recht

in allen deelen met de voorsten ackordee

ren. • Noch maakt op de voorste Plaat, zo

voor het lucht als mondgat, een foort van

:: fpondigen, in welke fchuyven van

Leem of Steen tot regeringe des Viers kon

nen werden geschooven, zo als ten dien

einde ook zulken stop tot hetboovenstegaatje

moet zyn, en 2 aanwyft. Klinkt voorts in

alle de vier Plaaten Yfere Pennen die na de

binnen kant 1 duym uytsteeken, tot vast

houdinge van de leem, de Plaaten dan zo

ver geprepareert zynde, konnen die met

Hoek Stucken of Yfere banden, in malkan

der werden geschooven of geklonken, (op

die manier als met de Kaggels Ovens wel

gefchiet,) in malkander zynde, dan werd

die met leem beftreeken 1 en een tweede du.

binnen- waarts, en voorts behandelt zo als

van de voorige Oven gemelt is. Voorts

maakt men de leemen bodem, ter dikte van

een duym, die courekt onder in den Oven

moet paffen, vervolliglyk steekt men de byde

roosters in de 2 daar toe gemaakte gaten,

tuffen de beyde monden, latende voor 4 duym

uytsteeken, zo als 3 vertoont. Het welk

dient om daar een haardje van leem of fteen

op te konnen leggen, en de Kapellen by 't

haalen uyt den Oven daar op te doen rus

ten. Nog moet er een Bodem bladt zyn,

dat een wynigje in de breete over de:
- - ::CTS
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sters heen steekt, en zo lang is, dat het voor

dicht op de roosters aan de mont leggende

juyft even-ver, de Oven achter als aan de

zyden raakt, en de dikte; dat het vlak met

het onderft van de mont gelyk komt, op

dat men gemackelyk de k: kan

uythalen en inzetten, zonder die te stoo

tCIl,

Dan maakt men onder in die Oven, te

weeten 2 en een tweede duym boven de on

derfte boodem, een affchut van Leem het

welk ook 2 en een tweede duym binnenwaarts

uytsteekt, en alzo hol uyt, 4 duym in hoogte

opgaat, of wel 1 duym booven dien boo

dem daar de Moffel op moet staan. Doch

moet gelet werden dat die fchuttingh, ge

melde bodem, achter noch ter zyden niet

naader komt, als 3 vierde duym, alzo dat

de paffafie voor de lucht na boven, en de

As na onderen is, die te nau zynde, zou

s

door de As of Koolen werden gestopt, en

beyde haar nootzakelyke paffafie beletten.

Om den Leerlingh het maaken , en 't

befmeeren van dezen Oven te beeter te doen

bevatten, zo heb ik die in profiel gemaakt

en de dikte met 5. aangewefen, voorts moet

tot deeze en alle de voorfchreven Fineer

Ovens dekzels zyn, ook van Steen of Leem

om dat met die wat voor of aan de zyden

open of toe te leggen, het vier merkelyk

kan werden geregeert, en in 't Printjes met

ABC. ook werden vertoont.

- Het

p



(45)

Het profiel C. vertoont ook met 12.

hoe een Kapel onder de Moffel in den O

ven ftaat. * .

Het Print C. vertoont met 4, dezen O

ven van buyten, en hoe die wat konnen

werden opgesiert voor 't gezicht, het welk

van veele ook werd gedaan, doch dat helpt

tot het maaken ener proef niet. . .

Ook werden defe Ovens wel zo gemaakt,

dat die aan 5 stukken konnen werden uyt

malkander genoomen, het welk gemacke

lyk is in dezelve te vervoeren.

Dit laatste vatsoen van Ovens, wert ook

wel heelemaal van Leem gemaakt, en met

Yferen roeden gebonden, op die wys als

hier voor al van andere Ovens is gemelt.

Maar een yder gelieve verdacht te zyn, dat

alles wat van Leem (hoe schoon ook gepre

pareert) gemaakt wert 1 tiende deel dicker

moet werden genoomen, als de recepten

hier melden, vermits deszelfs krimping daar

ordinaar op werd gerekent. -.

Voort behoeft men zich aan voorfchre

ven maaten niet te verbinden, alzo een y

der Oven na het Werk dat daar in ftaat

te geschieden werd gemaakt, en door ge

woonte zal men in allen deezen een goede

proef konnen maken. -

/

Van
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Van Kapellen, wat dat zyn en hoe die te

- maaken.

- -

TN) E Leezer gelieve door de naam van

L/ Kapellen alhier te verstaan, een In

ftrument waar op in 't Vier een Proef van

Zilver wert gemaakt, en die ook tot Goud

Proeven werden gebruykt, welkers stoffe,

en hoe die te maaken hier in 't breede werd

verhandelt. -

Deze kapellen werden heel verscheiden,

zo in groote als ftoffe van een ieder na zyn,

zinlykheit gemaakt, en ook gefchickt na

de te maakene Proeven, tot pajement dat

3 à 4 pen. hout of daar men denkt Tin in

te zyn, neemt men die wel 1 en een tweede

duym in haar diameeter, en firka een twee

de duym hoog, tot wat beter stof wel van

1 en een vierde en tot noch beter beeter 1 du.,

en tot Zilver omtrent de 1o à 11. pen. wel

van 3 vierde diameeters en de hoogte na

proporfie. Hare vorm is rond, zynde on

der wat nauwer als boven, en van boven

wat langzaam uytgeholt, zo dat het geen

daar toe een proef werd opgezet in 't fmel

ten daar kan op blyven staan. Zy werden

in Vormen geslaagen, gelyk in 't Printje

fol. 3. by 7 te zien is.

De stoffe werd ook verfcheiden genomen,

De probeerders door geheel Duytsland,

neemen tot Kapellen, zo wel voor Erts als

Zil
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Zilver proeven, Hout en Beenas te zaamen,

de Houd-As is gebrant van Wilgen-Elzen,

Berken, of eenige andere weeke Houten,

en ook wel van den Wyngaart. Deze wert

gezeeft door eenen fynen hayren Zeef, in

een Tobbe met fchoon Water, waar in dat

deurgezeefde eenige uren blyft staan, en

dikwils moet werden omgeroert, voorts'

wert het driftige afgegooten in een andere

tobbe, om te bezinken, dat in de eerste

tobbe voort gezonken blyft, wert wech ge

daan , maar in de tweede tobbe bezonken

zynde dan wert het Water daar zoetjes af,

en weer ander fchoon Water op dat bezon

kene gegooten, weer wel omgeroerte en la

ten bezinken, welk op en afgieten van Wa

ter zo langh gefchiet, tot dat aan het af:

gegootene Water geen de minste zout of

fcherpheid kan werden geproeft, en geen

zant onder in de afgegootene tobbens wert

gevonden, dan wert het Waater schoon af

gegooten, de bezonken afgewaffèn As tot

ballen gekneed, in de zon te droogen geleid,

en tot gebruyk bewaart. .

Tot de Beenas neemen zy beenen van een

Os, Koe, Schaap, of Kalf, en branden die

zo langh in 't vier, tot dat ze wit werden,

(hoe witter hoe beeter.) Maar tot dit bran

den zyn het nutst, de beenen uyt de Hoof

den, ribbens, en verder alle daar weinigh

mergh in is, zo gebrant zynde, werden

die fyn gestamt, of by groote quantiteiten
- op,



*- (48)

op een Sement- Molen gemaalen, voorts

gezeeft, en dan op een Steen fyn gevree

Vtn.

Dan neemt men die gedroogde Ballen

Houd-As, stamt of vryft die ook fyn, en

zeeft die door eene fyne zeef, van deze as

wert genoomen 2 deelen, en Benaas 1 deel

deze beyden werden wel door malkander ge

mengt, en vogt gemaakt met zwaar Bier,

of Waater daar Lym in gekookt is, ook

wel daar wit van Eyeren ingeflaagen is,

kneeden en arbeyden, dat zo door malkan

der, tot dat het met de hant bekwaamelyk

tot ballen kan werden gedrukt. Dit nat

maaken, kan ook met fchoon Waater ge

fchieden doch, dan houd men de Kapellen

broffer te zyn.

Met deze zo geprepareerde ballen, wert

de Kapels Vorm gevult, een daar toege

maakte Stempel opgezet, en met een houte

hamer neer geslaagen, tot zo langh; dat de

Kapel diep en hart genoegh is, (hoe vafter

geflaagen hoe beeter die zyn.) Dan werd

de Stempel met een doek fchoon afgeveegt,

en met een lepeltje klaar op die Kapel ge

bracht, die met een vinger, zo veel doenlyk

is egaal gefchikt, zetten der dan de Stempel

weer op, en flaan die klaar, ook wel vast

en glad, in die Kapel. -

Hier moet men weeten, dat zo de klaar

niet vast en hard genoegh, op de Kapel

aangeflaagen is, de proeven in 't vier, on
- - - der
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:

;

der de zelve kruypen, en niet voor goet kon

nen werden gehouden, ook willen die dan

wel huppen of fpatten, het welk ook niet

en deugt, om dat iets van de Proef ver

looren gaat. - w -

De Kapellen dus behandelt zynde, wer

den uyt de Vorm gedrukt, in de lucht te

droogen gezet, en tot gebruyk bewaart, van

deze wert as heel Duytsland veel gehouden

en geacht, dat op die een goede Proef te

maaken is.

Doch andere neemen in plaats van Hout

as, zulke as daar in de Zeeperyen de Loog

uytgetrokken is, en bereiden die als van de

Houtas gezeght is, maar om dat deze as,

zich lichter met het Lood vermengt, en ver

volliglyk fmelt, wert die by veele afge

keurt. -

Veele doen in alle Affen die zy tot Ka

pellen willen gebrayken 1 tiende deel van

de beste Potaard (die ook op verschreven

wys behandelt is) daar onder, dat geen quaat

doet en de Kapellen vafter maakt.

Maar geconfidereert zynde, hoe veel aan

een goede Kapel gelegen is, en de voor

schreven wel voor goet, (mits wel behan

delt zynde) konnen werden gehouden, zo

zyn deze volgende de alderbeste, en op wel

ke de proeven niet licht huppen of springen,

al fchoon die van een oneervaaren Proeve

maaker, beeter als 't behoort wierden ge

ftookt. n - -

D - , Neemt
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Neemt hier toe niet anders, als Kalfs of

Schaape-Beenen, en wel byzonder die uyt

de hoofden, brant die zo langh tot datse

heel wit zyn, maakt die fyn en behandeltse

zoo als voorgezeidt is. En zo men zulken

quantiteit van groote Visgraaten kost beko

men, dat men die zo handelen en branden

koft, zulke as wert noch voor de alderbe

fte gehouden, deze Kapellen hebben 't in

de natuer, dat zy kouder en lankfamer af-

gaan, en derhalven het alderwynigst Zilver

na haar trecken, en de Proeven, laaten zich ,

kout zynde daar heel schoon afsteeken, of

fchoon die ook heel kooperich zyn geweest,

daar de zulke in 't teegendeel, van de an

dere Kapel (by 't afsteeken) altyt van de

klaar wat meede neemen, dat daar af wert

gedaan als gezegt is:

Om goede klaar te maaken.

-W: zynde dat alle Kapellen hoe vast en

fchoon ook gemaakt, fonder goedeklaar

niet goet en zyn, zo is 't hoog noodigh die

ook te konnen maaken. Neemt daar toe het

vlakke been voor uyt de hoofden van een

Os, Koe, of Kalf. Laat die in fchoon ,

Reegen-Waater wel kooken, neemt alle

fchuym daar wel af, op dat alle vettigheid .

daar af koome, dus een en tweede uur welge

kookt hebbende, neemt die uyt en laatfe

droogen, dan brant die in 't vier wel wit,

ge
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gebrant zynde, stoot of stamt, en vryft die

voorts op eenSteenfyn, maakt die met fchoon

Waater een weinigje voghtig, doet die in

een nieuwe Steenen ongeglafurde Pot,

maakt daar een deksel met heft, of ander

leem, wel vast en digt op, zet die zo in

een goedt vier, en laatfe 3 à 4 uuren wel

gloejen, en voorts weer van zelfs koud wer

den. Neemt dan die beenas uyt de Pot, en

vryft die weer op een schoone gladde Steen,

zo fyn als moogelyk is, (wel toeziende dat

daar geen de minste stof of vylnis in koomt)

want om zyne rynheidt heeft het de naam

van klaar, fyn zynde, zo doet die in een

Glaafen vles, maakt die voor alle stof digt

toe, en bewaart die tot uw gebruyk. De

ze houd een eervaare Esajeur voor de beste,

alhoewel veele de kakebeenen van Kabbel

jou , of Snoeks koppen prefereren, die

waarlyk ook zeer goedt zyn , veele hoog

duitfen houden Hartshooren nog voor het

alderbeste, dat ook wel goedt kan zyn, dog

deze alle moeten op voorverhaalde manier

werden behandelt. • , w.

Dus kan een ieder gebruiken daar hy zig

best by bevind de Vorm en Stempel tot het

maaken van kapellen, wert tot meerder

verstaanbaarheidt, in de Print fol. 3. met 9.

verbeelt, en een daar ingemaakt Kapel zo 7

aanwyft.

T) 2 Van
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Van Moffelen wat dat zyn, en hoe die te maar

ken, als mccde probeer Scherven en Smelt

- - - Krocfen. -

En Moffel is een geveerte van Leem ge

maakt, hebbende het vatfoen van een

Backers Oven, zyn ook achter toe, zo als

de Printen A. B. C. met No. 3. aanwyzen,

deze werden ordinaar zo wyt gemaakt als

de mond van de Efay-Oven, daar die in

ftaan gebruykt te worden, eenige neemen

die ook wel iets nauwer, haare lenghte is,

dat die fraay op de daar toe gemaakte bodem

ftaan konnen, zo als meede wert verbeelt in

de Printen B. en C. Deeze dienen tot wee

ringe van Koolen en stoof van kapel en

proef, en doen door haare luchtgaaten die

onder, achter, of op de zyden zyn, de

hitte des viers tot de kapel ingaan, zo als

de dampen van 't lood kooper en zo voorts,

dat by de proeven mogte zyn, door dezel

ve uitgaat. -

De ftoffe daar die van gemaakt werden,

is de alderbeste pot of pyp aarde, veele maa

ken die tot ballen, laatenfe in de zon droo

gen, stampen die dan weer fyn, maaken

die met waater vogt, en kneede of treeden

die dan wel door malkander. Maar alzo in

meeft alle Steeden geprepareerde pyp, of

potaarde te bekoomen is, zo agt ik die

moeiten onnodig. Neemt dan een van deze

( - 23r-e
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aarden, kneed of treet daar in fijn gestamte

keisteen, fyn wit zant, of fyn gestamte

fmelt Kroefen, zo veel als die pyp of pot

aard eenigsints wil lyden, dit geschied om

de vettigheid der aarde te benemen, en daar

door het barsten voor te koomen. Dit dan

wel te zaamen door arbeit zynde, zo maakt

die aan vierkante stukken, zo groot als tot

een boodem onder de Moffel vereift werd.

Alzoo die ook uyt dat zelve stof geformeert

werden, neemt een dunne Kooper-draat,

fhyt daar meede van zulke vierkante stucken,

plakken of blaaden, ter dikte van 1 vierde

du. tot Moffels: en tot boodems onder de

Moffels, zo dick als ter ruymte boven de

Roosters, en onder de mönt van dien Oven

is, daar de zelve in gebruykt zullen werden,

die boodems dan op haare lengte en breeten

afgefneeden zynde, zyn vaardig, maar tot

bodems onder in die Ovens werden ordinaar

houten ramen gemaakt, om dat daar de

geprepareerde aarde vaster kan in werden

geperft, en diergelyke raamtjes zyn tot Mof

fel-boodems ook goet, maar tot de Moffel

moet een hout werden gemaakt, dat het vat

foen van de mont des Ovens gelyk zy, en zo

lang als tot de Moffel vereyft werd. Over

zodanigen hout, legt men een van die plak

ken of blaaden, zo álreeds tot de Moffel

gefneeden zyn, en strykt dat met een vogte

hant zo in 't zelve vatfoen als 't hout is,

voorts fnyt met een mes uyt die plakken,
- D 3 Gen
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een halfrond stuk, dat van agteren vlak

tegens 't houd en de daar op zynde leem of

aarde past, strykt met een natte vinger de

t'zaamenkomst wel digt en vast toe, laat

, die zo een tyd langh op 't houd zitten droo

gen, fnyt dan daar in de vereyfte gaten na

u gevallen, of zo als die tot de Oven beho

ren, het zy onder, achter, of op de zyden,

dan laat die zo lang op 't houd ftaan droo

gen tot s'er gemaklyk af gaat, zo is die

Moffel ook zo ver gereet. En om die te

eerder van 't houd te doen gaan, zo bestrykt

dat alvorens met Spek, of strooit daar heel

fyn zand of as over, vorders zo moeten zo

wel Moffels, als boodems in de lucht wer

den gedroogt, en in een potbakkers Oven

werden gebakken, of by noot kan men die

in de Efay Oven gaar maaken, als die daar

maar wel droog werden in gezet, en met

een heel langfaam vier gestookt.

Van zulke geprepareerde aarde of leem

maakt men ook probeerfcherven, en fmelt

kroefen, ook maaken zommige fmeltkroesen,

van oude fyn gestamte fmelt kroefen die

werden aangevocht met Eyer wit, en wa

ter daar Gom Arraba in gesmolten is, doch

deze houde ik niet bestendig. -

Smelt Kroesen zyn een iegelyk, kennelyk,

daarom zal ik alleen maar zeggen dat die

dienen tot het fmelten van alle metalen, en 5

dat die in vormen werden geparft, of ge

flaagen. -

r, z - Pro
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Probeer Scherven zyn een foort van diepe"

, bakjes of fchooteltjes, en werden in Duyts

land veel gebruykt om Goud of Zilver voor

de balk in 't vier op fmeedig te blaafen, en

ook om ers proeven op de rooster en wer

den ook geparft, of geslaagen gelyk de
Kroefen. '

Van Teften wat dat zyn en hoe die te maaien.

T D En Teft is dat Inftrument, door wel

kers behulp in 't vier, alle Lood, Tin

en Kooper, van 't Zilver kan werden afge

trokken, en dat heerlyk lighaam zuyver op

zich zelfs wert gebracht, (ter zyden gestelt

zynde, het wynigje dat het Zilver altoos

behoud, het welk voor Kooper werd ge

houden.) - -

Tot Goud dienen dezelve, om dat over

heerlyk Metaal, van alle andere Metaalen

te fchyden, Zilver alleen uitgezondert. Wel

ke twee Weereld-Goden (namentlyk Zil

ver en Goud) zo naau aan malkander zyn

verbonden, dat die zonder malkander te

verlaaten het heetste vier uytstaan, en niet

zyn te ontbinden, als door heet en kout

vier te zamen, en dan nog zeer zelden ge

heel of nooit, waar van : na breeder.

Nu dan tot een Teft, neemt een Yfere

ringh, die aan de eene kant wat wyder als

aan de andere is, op dat de ingeparfte as

daar te vaster in kan zitten, en geschikt na
D 4 de
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de groote van 't Zilver, of Pajement dat

men daar op wil fineeren, tot een mark ZA

vers maakt men de ring na giffing zo groot,

dat die met as gevolt zynde 1o. mark kan

houden, de hoogte van die Test-Ringen is

ordinaar na deszelfs wyten gereguleert, zo

dat een ring 8 du. in zyn Diameeter zyn

de dan 3 du. hoog genoegh is, en vervol

liglyk, dog zo is 't altyd beeter wat te hoog

als te laag. •

Zulken ring dan hebbende, zo vold die

met zulke as, als tot de kapellen is geleert,

flaat die met een Houten-Haamer zo vast in

de zelve als doenlyk is, dat gedaan zynde,

keert die om, fchrabt met een Yfer daar

een vinger dikte as of wat meer uyt, dan

vold die weer gehoopt vol, en slaat die op:

gevolde as, weer na vermoogen neer, voorts

maakt die kant dat de naufte, en boodem

des Teft is, geheel vlak, keert die Teft

dan weerom, en fchrabt van booven (dat is

de wydste zy des Teft,) een holligheyt die

in 't midden diep, en na de kanten fchuyn

opgaat, en wel zo groot als u dunkt dat

tot het Zilver, en lood dat daar opgefmol

ten staat te werden, van nooden is, dan rolt

die holligheyt met een houten bol of kloot

voorts zo glad en vast als mogelyk is, dus

behandelt zynde is de Teft gered, ten ware

dat men daar klaar op wilde brengen, zo

moeft die ook weer vast werden gerold,

dog tot fineeren in 't groot is dat onnodig,

- Voorts
*
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Voorts moeten die Teften in de lucht droo

gen, wel droog zynde, zo legt men in 't

vernuys of Wind-Oven, een vlakke bodem

als by de kapellen geleert is, stroyt daar

wat been of ander as op, en zet die Teft

daar wel vast en vlak op neer, men legt -

koolen in en om dezelve, laat die zoetjes

wel door- gloejen, gloejent zynde, zo blaast

met een hant-blaas-balk, de Koolen en as

daar uyt, voorts handelt met het opzetten

van het pajement zo als voor gezeght is.

En in plaats van een Moffel, kan men hier

een blok gebruyken, om raffer voort, te

koomen, dog zo is een Moffel altoos het

befte en 't zindelykste om dat men onder de

zelve, het Zilver in 't vier beeter kan zien.

De figuur eens Teft is de kapellen in allen

deelen gelyk, ter zyden gestelt, dat een Teft

grooter, en om die zwaarte die dezelve hou

den moet, met een Yfer band, of Hoepel

te zaamen is gebonden, en wert in 't Prent

je fol. 4. met 25 aangeweesen. , • .

Groote quantiteiten werden ook wel voor

de blaasbalk gefineert dan maakt men een hol

in de vloer van 't vernuys, zo groot dat de

Teft daar fraay in kan staan, en zo diep

dat die daar in gezet zynde booven met de

vloer gelyk komt, welke Teft in dat hol

met zant heel vast werd gepakt of gestamt,

en wel zo geschikt, dat de wind uyt de

blaas-balk koomende, vlak over de zelve

kan stryken, en op deeze wys neemt men
u D 5 - - het



( 58 )

het loot raffer te konnen verblaafen, dat

ik de bevindinge overlaat. Voorts is van ge

makkelyke Fineer-Ovens tot groot, reeds

voor gemelt.

Hoe men Goud van Zilver fcheidt.

Ot dus ver, van 't fineren, of fchei

den, in 't klein en groot, van Zil

ver, daar niet anders als Lood, tin of

Kooper in is, zynde gehandelt, zo zal men

:zien hoe die twee beminde lichaemen ook

onnen gescheiden werden. -

Het Zilver dan, daar Goud, en te gelyk,

veel of weinig kooper in is, moet eerst

ter Teft, of: werden gebragt, en zo

werden behandelt, als van 't fineeren, des

Zilver zonder Goud gezegt is. Dog met

dit onderscheidt, dat het Goud houdent

Zilver, op 't laaft heeter moet werden ge

ftookt, om reeden, dat het Kooper ge

heel'werd uitgetrocken, en niets als Goud

en Zilver op die Teft of Kapel overblyft.

Maar dus behandelt zynde, zo is het Koo- .

per en Lood daar wel uit, maar het Goud

en Zilver blyft als dan nog in een lichaem

verbonden.

Om die twee gelieven te fcheiden, zo

Smelt het tot dus ver gefineerde Zilver en

Goud over, giedt dat aan een Kiftelier, flaat

het dun, (hoe dunder hoe beeter) fnyd het

aan kleine vierkante stukjes, wind die op
- - een
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een Ponfoen of ander Inftrument, aan klei

ne rolletjes, voors doet die rolletjes, in een

glafen Instrument, (dat men een Schykolf

noemt) welkers weezen het Printje fol. 5.

met 4. aanwyft, dog uit nood, of voor be

help, kan men ook een dito Vles neemen,

giet dan op die rolletjes zo veel goet sterk

waaten, als die tweemaal zwaar zyn, of dat

die in de kolf heel ryckelyk zyn bedekt,

want het is altoos beeter wat sterkwaater te

veel als te weinig, zet dan die kolf op heet

zandt, of op een (daar toegemaakt) drie

voetje boven een zagt vier, dan zal het

sterk waater, aanstondts beginnen als te

kooken (dat men arbeiden noemt) en die

geheele kolf, met geele damp vervullen

daarom steekt men boven inde kolf, maar

losjes een Papier, op dat altoos wat lugt

kan paffeeren, anderfints zou die springen.

Dit arbeiden duurt, tot dat het Zilver

heelen- al van 't Goudt- gescheiden, of dat

het water krachteloos geworden is, dan

staat het water stil, en de kolf vertoont zig

klaar, zonder eenige damp, dan werd dat

moede water foetjes afgegooten in een rood

kooperen bekken of keetel, daar alvorens

zo veel schoon-reegen water in moet zyn,

dat het op 't kooper niet kan arbeiden, zo

zal het Zilver dat dus lang met het fterk

waater (na dat het van 't Goud af quam,)

*

vereent fcheen, zyn zelven daar aanstonts

van ontdoen, op des keetels boodem :
- er
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der vallen en rondom de kanten gaan

zitten

Het Goud, zal zo 't veel is, in de kolf

nog aan zulke rolletjes werden gevonden,

dog heel zwart van kleur, maar zo daar

weinig is, als zwarte modder of aarde on

der op des kolfs-bodem leggen, (het welk

als dan Goud- Kalk genaamt werd.) Giet

dan voor de tweede maal vers fterk water

(door een glaafen Tregter,) lankzaam op 't

Goud, op dat die kolf door het schielyk in

gieten, van 't koude water niet en barst,

het welk anderzinds zeer ligt gebeurt.

Behandelt het weer als vooren, en zo dat

water weer arbeid, is er nog Zilver by 't

Goud, dan moet dan ook weer uyt arbeiden

gedaan zynde, zo giet dat water weer zoet

jes van 't Goud af by 't ander water, en

probeert ten derdenmaale met een weinigje

ftark-water, of er ook nog Zilver by 't

Goud mogt zyn, het welk dan dog zelden

zal gebeuren, ten waare dat het fchywaater

niet deugtzaam was.

Dat derde water aan geen arbeid raakende

bewyft al het Zilver van 't Goud geschei

den te zyn, en kan werden afgegooten,
voorts tot naader gebruyk bewaart. r’

Vorder wert op 't Goud in de Kolf fchoon

warm regen-water gedaan, en dat wel zo

fpoedig als mogelyk is, laat dat ook zoet

jes op:'t zand, of booven 't vier heet wer

den, al is 't kokende zo veel te beeter,

neemt
-

w

-

w

-
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neemt dan de kolf van de hitte af, en laat

het Goud wel weer bezinken, wel bezon

ken zynde, zo giet dat waater weer zoetjes

af by 't voorige water in, om reeden dat

daar altoos nog eenig Zilver in is, dit heet

men het Goud af- verfen, en mag wel tot

3 maal werden herdaan, op dat men ver

zekert zy geen Zilver meer by 't Goud te

zyn, azo kennelyk is, dat Zilver het Goud

wit doet fchynen , voorts giet wat koud

water in de kolf en fpoelt het Goud daar

heel schoon mee uyt, in een schoone rood

koopere pan, of in een glaafen af-foet

schaaltje , laat dat daar wel in bezinken,

giet dan het water zoetjes af, of laat het

lankzaam op 't vier verwaazemen, of door

middel van een fpontie aftrekken, (zonder

dat die de Goud-Kalk raakt.) Droog zyn

de zo doet die Goud-Kalk in een van rood

kooper daar toe gemaakte gloeibak, of nieu

we fmelt Kroes, en laat die daar in gloe

jen, gegloeit zynde, zo zal die zwarte mod

der zyn eigen natuur weer vertoonen, en

der fchoon Goud kleurig uyt zien.

. Dan kan men het met Pot-As of fyne

Borax in een andere Kroes vergaaren, aan

een kiftelier gieten, en het zal wel behan

: zynde 23 Craat en eenige grynen hou
ClCIl. -

Andere fpoelen het Goud met het laaste

waater voort in een fmelt Kroes, laaten het

water daar in verwafemen, en 't Goud:
- VOI
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volliglyk gloejen dat goed is, en tyd uyt

wint, dog moet geweeten werden , dat

het Goud zonder prykel in dien Kroes niet

'kan werden gefinolten, alzoo die door het

water te broos geworden is, dus moet hier

zo wel als voor, dat een nieuwe toe werden,

gebruykt.

Zeeker zynde dat een scheyder alle laka

fies moet zoeken te myden, zo zal 't nooit

fchaadelyk zyn, dat het zand het welk tot

fchyden zal werden gebruykt, werd gedaan

in een ftarke platte aarden Pot, en daar

meede op 't vier gezet, eerst om dat het

zand dan in gestaadiger hitte kan blyven,

en ten tweeden, of 't quaín te gebeuren

dat een kolf brak, zo loopt het Zilver en

ftark water daar in, en werd alzo grooter

fchaade voor koomen, want zo dat op de

gront of in 't vier liep, zoude van dat

Zilver het welk reeds in 't ftark water was

zeer weinig te regt koomen, dat dus ge

vangen zynde, door kooken, maalen, of

fmelten, (zo als by 't Kres fchoon maaken

zal geleert werden,) nog zonder groot ver

lies weer te krygen is.

En voor iemant die profeffi van 't fchei

jen maakt, is 't gemakkelyk en profytelyk,

een expreffe Oven daar toe te prepareeren,

in welke die pot of bak met zand, zo past

dat maar aan deszelfs zyden 3 à 4 lugtgaa

ten zyn, en het vier onder op een rooster
kan werden gestookt.

• Of
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Of een ander, waar in een vier verschei

den kolven kan doen gaan, zo als 't Printje

fol. 5. met 1o en II aanwyft, dewelke ook

tot het maaken van ftark water konnen wer

den gebruykt.

Nog kan door die zelve van 't gebruykt

fterk water werden geprofiteert, nament

lyk; als men 't ftark water met het Zilver

voort overgiet in een andere kolf, en daar

een glaasen Helm opzet, op heetzant neer

legt, met een reffpiant of voorlaage daar

voor, zo als 12 vertoont, zo vangt men

alle de waafemen, die weer goet is om tot

nieuw fchywaater te gebruyken. -

Andere stryken of verluuteren, de voe

gen zo van de Kolf en Helm, als van de

fnuyt, en ontfanger wel digt toe, op dat

by 't overhaalen geen de minste fpiritus zon

vervliegen, en zo overgehaalt zynde is 't

water by na weer goet.

Nog andere doen voort in de kolf by 't

ftark water en Zilver, zo veel Salpeeter

en Viterjool als zy meenen tot verftarkinge

van dat water noodig te zyn, zetten daar

dan ras een Helm op, en behandelent op

voorgemelde wys. Het water dus overge

haalt zynde, zo is 't voort weer goet om

tot fchyden te gebruyken , voorts fmelten

zy het Zilvér met de agtergelaaten doods

koppen zo te zaamen, waar uyt zy voor

deel reekenen, het welk ik de bevindinge

. laat oordeelen. ,' -

Maar
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Maar gelet zynde dat de glas-kolven van

deeze 2 manieren zeer veel lyden en wel

byzonder van de laaste, want dan moet

die heel groeijen, eer de spiritus over wil,

zo is 't nodig, die met goede leem rondom

de buyk te beslaan, anders zouden die van

de hitten buygen, en door de zwaarte bree

ken, en om dat ik het bestryken of beflaan

tot alle kolven voor goet houde, zo zal ik

vervolliglyk het maaken des leems ook mel

den. p "

Hoe men het gefolveert, of gefcheiden Zilver

- ordinaar uyt het water krygt.

H: gebruykte fchy, en af- vers waater

met het daar in zynde Zilver, in een

Rood- Kooperen Pan, of Keetel gegooten

zynde, en dat water door fchoon reegen

water zo flap is gemaakt, dat het op 't koo.

per niet kan arbeyden of werken, (het welk

men weeten zal, als dat water zig heel hel

der en ligt blaau vertoont, ) zo zal het

daar in zynde Zilver dat water verlaaten,

en zig aan 't kooper voegen, en zo men

meende dat het Zilver nog niet genoeg ge

zet mogt zyn, dan neemt stikken rood

kooper, gloeid die en laatfe weer kout wer

den, legtfe in dat water, zo der nog Zil

ver in mogt zyn, zal dat aanstonds zinken

of zig aan de zelve voegen. Laat dat wa

ter zo eens op 't vier opkooken, dan zal zig

het
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het Zilver, op eenen hoop by malkander

voegen, ale het water weer koud gewor

den is. Voorts werd dat waater zoetjes af

gegooten, het Zilver gedroogt, en met een

weinig Pot-as gefinolten.

Veele gieten tot 2 à 3 ja 4 reifen, fclioon

waater op 't Zilver laaten dat telkens op

kooken, dat heel goed is, om 't Zilver Zon

fchoon te doen werden, en alle lugt van

't fterkwaater te beneemen, het welk by 't

maaken van een Goud Proef ten uitersten

noodzakelyk is, maar voor een fcheider,

myns bedunkens onnut, alzo het zeeker is,

dat het achtergelatene zout of lugt van het

fterkwaater by het Zilver, door het te zaa

men fmelten, wel zal werden weg genoo

men; te meer, zo het eenmaal aan garna

lyen wert gegooten. " , - -

Men kan het Zilver ook uit dat waater

trecken, in een aarden Pot, als die maar

zaamen koomen van het Zilver.

ftark is, mits dat dan meer gegloeit Koo

per wert gebruik, en een stuk Yser-Blek

(daar nooit Tin op is geweest,) meede in 't

waater gefmeeten helpt zeer veel, tot het te
e

Dit Zilver te zaamen gefmolten, en wel

behandelt zynde zal fyn zyn, of ten min

ften 1 1 Pen. en 16 à 18 Grein houden.

Dog alle fcheiders dienden zorgvuldig

acht te geven, op 't afverfen, zo van Goud

als Zilver, laatende de afvers-waaters altoos

wel bezinken eer die afgegooten werden,

- - alzo
er
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alzo door het te schielyk afgieten, van het

waater, altoos eenig Goud, of Zilver, werd

meede genoomen, en dit veroorzaakt groo

te fchaade. - - - -

. Het goud houdent Zilver werd ook wel

aan garnaalyen gegooten, (als 't groote

partyen zyn,) om de moeiten van 't flaan

uit te winnen, dat ook kan geschieden,

maar om dat garnalyen zeer ongelyk van

groote en dikte vallen, ja zelfs de alder klein

ite, veel dicker als 't geflaagen Zilver zyn,

zo werd daar meerder sterkwaater toe ver

eyft, en moet dikwils wel tot 4 maalen wer
den verniet!WL

Daarom houd men het dunflaan voor het

beste, alzo dat in minder tyd en met 2 waa

ters kan gedaan werden.

Zo het dus gescheidene Goud by 't over

fmelten zig nog te widt vertoont, kan dat

voorts door Sementeeren, of gieten door

Spitsglas, op 't hoogste werden gebrocht,

welker behandelinge hier na staan verhan

delt te werden. -

Van Gaal en Zilver Jeleiden dat de Hoogluit-
fen Neerflaan in Goud noemen. ,,

A: in Hoogduits-land verscheidene my

nen werden gevonden, die Zilver gee

ven waar in eenig Goud werd gevonden,

en dikwils in een Mark Zilver maar een

vierde loot Goudt. - -

Daar
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Daar toe gebruyken zy een manier van

fcheiden ter minnafie van stark waater, dat

by haar neerslaan wert genoemt, door welk

neerslaan het Goud uit 5o. Mark Zilvers,

tot in 2 Mark zoude konnen werden ge

brocht, dan behoeven zy die 2 Mark maar

in ftarkwaater te Solveeren, daar zonder

dit neerslaan die geheele 5o. Mark, zoude

moeten Gefolveert werden. -

Van welkers behandelinge (als tot dit

myn voorneemen zo zeer niet behoorende)

en veel schryvens vereist, ik hier niet zal

melden, maar zo deze eerste druk getroc

ken wert, zou 't konnen gebeuren, dat ik

by een tweede, deeze, en andere dingen

byvoegde. ,

Hoe een korecite Gault-Proef, werd gemaakt

met eenige byvoegfels.

Rchimedes, willende weeten hoeveel

A. Goud in de Kroon, van de Koning,

Hiron was, dewelke 16 pont woeg zo nam

hy een Vat vol waater, leide daar in 16

pont fyn Zilver, en daar liep waater over

dat Vat 36 Ons, daar na leide hy in 't zel

ve Vat, weer volwaater zynde 16 pont fyn

Goud, doen liep waater over het Vat, 24.

Ons, en op deeze Proef stelde hy, die kroon

te zyn gemaakt van 12 Ponden Zilver, en

4 ponden Goudt.

* Andere oude zoekers, hebbende het

- fe Goud
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Goud houdent Zilver dus geprobeert, die

namen by voorbeeld, een Mark fyn Zil

ver, dat zy wel wisten geen Goud in te

zyn, en een dito Mark, daar zy meenden:

Goud in te zyn, Gooten een ieder:
aan kleine garnalyen, maakten die voorts,

wel droog, en leiden beide partyen, op een

Schaal juist even zwaar, teegens malkan-

der. Dan wierden beide die Schaalen te ge

lyk, in fchoon water gehouden, en zo veel

die Schaal, daar het Goud houdent Zilver

op lag, zonk, leiden zy op de andere fyn

Goude Garnalyen, zo dat beide Schaalen,

even dien in 't waater, en volkomen ge

: ftonden. Dan de Schaal opgehaalt bei

partyen Garnalyen gedroogt, en zo

zwaar fyn Goud, als op de eene Schaal, in

't waater by 't Zilver was gelegt, , wierdt

geoordeelt in dat Goud houdent Zilver te

Zyn- - - -

- Nog probeert men Goud houdent Zilver

als volgt. Maar neemt wat fyn Zilver, wel

verzekert zynde, dat daar geen Goud in is.

En ook wat fyn Zilver daar men meendt

Goud in te zyn, flaat dat beide uyt, en

treckt het tot een dunne draat, door een

gat juft eeven dik, dan fnydt men van een

ieder een endtje wel eeven lang, en zo ko

rekt als mogelyk is, dan weegt men die

teegens malkander, "en zo veel zwaarder

als de Goud houdende draat, als de fyn Zil

veren is, werd gerekent Goud daar in te.
v. * * - - Zyn,

:
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zyn, welke laaste manier, ik nog voor de

twee andere houde, dog geen van drien

gaat zeeker. *

Maar door de tyd is een zekerder weg

ontdekt, die ten allen tyden zekerlyk zal

aanwyfen, den jufte inhoud van 't Goud in

Zilver. •

Dan begeerig zynde courekt te weeten

hoe veel Goud in een tezaamen gefmolten

Baar, Schuljet Kiftelier, of gemunte Pen

nink is, zo probeert men zulken ftak voor

af ter Toets, om daar door Sirka te kon

nen ontdecken, hoe veel Zilver, of Koo

per in die Maffa is, en daar op de Toefnidt

reguleeren. , ,

Tot dit Toetsen koomen te pas de ver

fcheidene Goude Toets-naalden, van welke

voor is gemelt.

Dog geen Toets verstaande, en de waar

de van 't Goud of Pajement niet Sirka wee

tende, zo moet in dit geval, tot gerustheid

een verzoek Proef werden gemaakt.

Verstaat hier door, dat men by die voor

Proef een affneidt by de gis zet, en door

het Sterkwaater ten naasten by gewaar wert,

hoe veele rood of Kooper, en hoe veel wit,

of Zilver, in dat Pajement of Goud is, dat

dan omtrent weetende, zo maakt de affnidt,

van fyn Zilver, dat zekerlyk zonder Goud .

is. Hier toe is dat Zilver, het welk uit

Starkwaater gekoomen, is het beste.

Voorts neemt het te probeeren Goud, of
t. E 3 Paje
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Pajement, weegt daar af een Mark van uw

Efai gewigt, en om dat te beeter te konnen

doen, zo flaat dat eerst wat dun om 't met

een Schaar te konnen fnyden, of giedt het

aan Garnalyen, . en reguleert den affnidt

zo, dat altoos tot een Proef, 3 maal zo

veel Zilver, als Goud is. Dog het Zilver

zo reedts in de Proef is in afslag neemende.

Om dit beeter te verstaan, zo stel ik

Goud te hebben dat fyn houd 15 Cr. 8

gryn aan wit, (of Zilver) 7: Craat 2 gryn

aan rood 1 Craat 2 gryn, deeze drie maa

ken te zaamen een Mark dan Multiplifeere

ik die 15 Craat 8 gryn die ik stel fyn Goud

in 't Mark te zyn, met 3, komt 47 Craat

op 't Kooper wert niet geregardeert.

Van deeze 47 Craat wert afgetrocken 7

Craat 2 gryn, zo alreede aan wit by 't Goud

wert bevonden, en blyft als dan nog, voor

den affnidt 39 Craat 1o gryn, voorts neemt

dat mark Goud, het welk gy begeert te :

probeeren, weegt dat aan twee gelyke dee

len, of halve marken, en de Toetfnidt ook

in twee gelyke deelen, dan vind men tot
g

ieder Proef 31 Craat 11 gryn van de Efai

wigt. » " * *

Tot een ieder der zelve weegt 9 zwaa

ren, geprobeert LQod, en zet die beide

Proeven, ieder byzonder op een wel uit

geademde Kapel in den Efai Oven, laat die

in tamelicke hitte afgaan, dog wat heeter

als een Proef op Zilver gedaan wert, voorts

han

l
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handelt die in 't vier, zo als van de Zilver

Proeven gezegt is, dan weegt men beide

die Efai koorens tegens malkander, zo die

juist even zwaar zyn, is de Proef, tot zo

ver goed, en al wat deze 2 koorens min

der als 63 Cr. 10 gr. weegen, dat is

daar aan rood, of Kooper ingeweest, maar

hier dient gelet dat alle Kapellen Zilver

trecken. Daarom stelt men ordinaar 1 gr.

per, Mark verlooren te hebben, dat is ik

hebbe 63 Cr. 10 gr. te viere gebragt,

en bevinde de Proef te weegen 62 Cr, 8

gr. zoo reeken ik voor myn verlies aan 't

Zilver nog een graat par mark daar boo

ven, en dan zou dit op de 47 Cr. wit,

nog firka 4 grein zyn, zo ftelt men voor

den afgang van het rood 1 Cr. 6 gr. ten

Hafte des verkoopers. , -- -

Die Proef koorens dan goet zynde, zoo

flaat die (met dikwils te gloejen) heel dun,

wel toeziende dat die niet fchilfferen of bar

ften, op dat daar niets het minst van weg

fpringt of verlooren ga, dun zynde zo wer

den die gegloeit, en Siptiel in malkander ge

wonden dan gewoogen ofter door het dun

flaan, ook iets mogt verlooren zyn, en nog

eens gegloeit, op dat alle vettigheidt, die

daar, door het behandelen mogt aange

koomen zyn, zou afbranden, dog al dit

gloeijen moet in een van fyn Goud, daar

toegemaakt gloei bakje geschieden, of ter

nood, in een nieuwe fmelt Kroes, om zo de

- E 4 - Proef
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Proef voor alle onzuyverheid te bewaaren:

Dan werden die rolletjes in een klyn fchy

kolfje gedaan, zo als 't Prentje fol. 2 met 4

aanwyft, en daar zo veel Proef starkwaater

op gegooten, dat die firka t tweede duym

bedekt zynde, het kolfje met een papiertje

toegestopt, en voorts op het zand, of een

drievoetje booven wat vier, zo als by het

fchyden in 't groot gezegt is, tot arbeiden

gefet, zo werkt het waater aanstonds en het

kolfje vertoont zig, heel bruyn, dog fo het

waater al te ftark werkt, dan moet het kolf

je een wynigje van de warmte werden afge

noomen, en al eens weer werden opgefet,

tot zo lang, dat het waater moede is, en het

kolfje der weer wit uytfiet, giet dan dat

moede waater in een ander kolf of glas, en

weer vers fchywaater op 't Goud, laat dat

op voorschreeven wys wel ftark arbyden, op

dat zooder nog Zilver by het Goud mogt

zyn gebleeven, door dit tweede waater daar

fchoon mag af komen, of zo het iemant

luft kan ten derde maale het ftarkwaater

verfriffen, maar het 'waater goet zynde, is

zulkx onnodig, voorts giet men dat waater

ook van het Goud, en weer warm reegen

waater daar op, laat het Goud daar in op

kooken.

En om dat alle Zilveragtigheid daar af

zal gaan, zo verft men het Goud dus tot

3 à 4 maalen af, gietende die afverswaa

ters telkens by malkander.

- Voorts

t
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Voorts giet de rolletjes met het laaste vers

waater uyt het kolfje in een glaafen afvers

fchaaltje zo als 't Printje fol. 2 met 5 ver

toont, neemt die met een schoone Yferen

of rood-kooperen kooren tang daar uyt, legt

fe op een schoone linnen doek dat die droog,

werden, dan zullen die der heel bruyn uyt

zien, voorts legt die in 't Goude gloybakje

(dat met 6 in 't Printje vertoont werd,) en

gloyt die in de Efay Oven wel af, dus ge

gloyt zynde, zo zullen die rolletjes een

fchoone Goud kleur vertonen, en ter nood

kan dit gloejen ook nog in een fchoone fmelt

kroesje gefchieden. v -

Weegt dan beide die rolletjes Goud weer

teegens malkander, en zo die correkt even

zwaar zyn, behoeft men aan een welge

maakte Proef geenzints te twyffelen, en

wat men bevint die twee te zaamen te wee

gen, zo veel fyn Goud is zonder twyfel in

alle die marken daar deeze Proef uyt ge

maakt is.

Maar de ervarentheid geleert hebben

de, dat by alle fyn gemaakte Gouden

iets is dat wezentlyk geen Goud en is. Ja

t alderbefte Goud des Weerelds, zo als 't

: werd is daar nooit vry van, daar

om zegt men by dat Goud (het welk door

ftarkwater) is fyn gemaakt, nog waater

zwaarte te zyn , en dat men gemeenelyk,

op 1 en een tweede of 2 gr. per mark fynstelt,

welke zogenaamde water-zwaarte, eigent

- - - - E 5 lyk
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lyk Zilver is, dat door geen middel van af

verfen uyt het Goud te krygen is. .

Zo stel ik dan, dat deeze Proef uyt he

water heeft gehouden 15 Cr. 9 en een tweede

gr. de water zwaarte afgetrocken (groffemo

de,) zo houd dat geprobeerde Goud 15 Cr. 8

of 15 Cr. 8 eneentweede gr. fchoon een twede

gr. in particulieren handel niet werd geree

kent maar ten voordeel des koopers blyft,

zo is 't evenwel nut, de ufanfè daar on

trent te verftaan, om dat dit wynigje op

een groote party nog al iets kan geven.

Dan gezien hebbende, hoe veel rood, of

Kooper die Proef is op de kapel afgegaan,

En nu het fyn Goud op de Schaal hebben

de, zo adeert de Gouden Kooper zwaarte,

en het bygezette fyn Zilver te zaamen, al

wat dan minder als 63 Cr. 1o gr. (die tot

de proef zyn ten viere gebragt,) werd be

vonden, stelt men Zilver in dat Goud te

zyn geweest daar die Proef van gemaakt

1S•

Voorts stelt men dan dus die reekeninge.

Deze Proef houd fyn Goud 15 Cr. 8 gr.

de toefnit, of het bygebragte Zilver heeft

gewoogen 39 Cr. Io gr. en aan 't rood

- is afgegaan 1 Cr. 2 gr. deeze drie maaken

te zaamen 56 Cr. 8 gr. en de geheele Proef

heeft gewoogen 63 Cr. 10 gr. ergo koom

ik hier te kort 7 Cr, 2 gr. het welk het wit

is dat by die Proef voor het fineeren was.

Hoe nu dat Zilver het welk in 't fchywater

ge
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gebleeven is, werd te nut gebragt, is by het

fchyden in 't groot gefprooken. ::

En als iemant eenige Goud-Proeven heeft

gemaakt, zal bevinden dat de toefnit op 't

geheele al wel 1 à 2 Cr, minder kan werden

genoomen, zo het fcheiwater maar deug

zaam, en deszelfs behandelinge wel bekent

is, daar door werd iets aan 't fterkwater

uitgewonnen, en de Goud rolletjes blyven

ook beeter heel. Dus meen ik het maaken

eener Goud-proef te hebben afgescheft.

Van de Waater-Zwaarte en wat dat is.

Eftelt zynde dat Sterk-waater in 't

'-J fcheyden by het Goud agterlaat. En

de eervarentheid leert dat een ieder Waater

niet evenveel agterlaat, zo is 't noodig dat

men zulk Waater het welk men tot het

maaken van Goud-Proeven wil gebruyken,

eerst probeeren om zo van deszelfs agter

laaten te kennen verzekert zyn.

Ë, dit te doen, zo werd genoomen

Goud dat eenige maalen door Spits- Glas ge

gooten, en daar deszelfs lugt wel weer uit

gefmolten is, weegt daar van twee halve

marken na Efai- gewigt, en tot een ieder

van dien 3 halve marken toe- fnidt, zo als

voor gemelt is, brengt die beide op de Ka

pel, en behandelt die in allen deelen, zo

als booven van de Goud-Proef gezegt is, en

men zal bevinden dat na gedaane fineeringe
- CIB
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en fchydinge, het ingezette mark fyn Goud

1 à 1 en een tweede of wel 2 gr. zal hebben

aangewonnen, welk aangewonnene men

waaterzwaarte noemt, maar inderdaat Zil

ver moet zyn, dat door het fchywaater niet

van het Goud heeft konnen werden getrok

ken, hoe voorzigtig daar ook mee mogt

omgegaan zyn.

Door deezen weg werd men dan de waa

eer zwaarte kenlyk, die eenmaal weetende,

zo en behoeft men dat waater niet weer te

probeeren, maar het zelve gerust tot proe

ven gebruyken, zo lang daar iets van is.

Zommige zyn van gedagten dat deze ag

tergelaatene zwaarte, een fpiritus van het

fchywaater zou zyn, maar dit werd tegen

gefprooken, om dat die Goud rolletjes met

geprobeert Lood ter Kapel gebragt en laa

ten afgaan niets en verliefen, het welk

onmogelyk konde zyn , zo daar iets an

ders als fyn Goud, en Zilver in die rollet-

jes was. - - - ©

Daarom werd gehouden dat het Goud

door middel van Starkwaater niet wel hooger

is te brengen, als tot 23 Cr. 9 à 1o gr.

Hoe het Goud door Sementeeren gefineert word.

. Et noobele Goud, by al de Weereld

zo begeert, wert op verfchyde manie

ren van andere Metaalen geschyden, en de

volgende die men Sementeeren noemt, is

by

-
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: veele in 't gebruyk, (maar met nut) kan

Wie niet wel anders als tot Goud booven

13 à 14 Cr. houdende gebruykt werden.

Om dit te doen zo prepareert men en com

positie van verfchyden ingredienten, van

welke hier na eenige refepten zullen volgen.

Deze werd gepulvrifeert of fyn gestamt,

dan neemt men exprefe daar toe gemaakte

Sementeer Potten, zynde onder en boven

even wyt, en zo gemaakt dat die met een

daar toe gemaakt deksel wel konnen werden

toegedekt, als 't Printje fol. 4 met 1d aan

wyft, ook wel 2 Probeer-Scherven, waar

van de eene zo veel klynder is, dat die het

onderste boven gekeert zynde, wel in de

ander past zo als de Print met 10 vertoont,

of ook wel 2 nieuwe en ftarke Smelt-Kroe

fen, die de een het onderste boven gekeert

zynde in de ander past. -

Het te Sementeerene Goud dan dun ge

flaagen, en aan stukken gefneeden zynde,

na proportie, dat die best in de Sementeer

Pot konnen werden gepakt, dan stopt men

onder in dezelve een klyne vinger dikte van

dat geprepareerde pulver (het welk fement

werd genaamt.) Dan legt men een lang

Goud daar op, voorts daar weer Sement

over heen, dog dan niet dikker als dat het

ingelegte Goud wel bedekt is, en dus kon

tinuweerende, tot dat de Pot, Scherf, of

Kroes, met Goud en Sement by na vol is,

dan weer een goede vinger dik Sement : :

* * * . - - - - - net

* -
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het bovenste Goud gelegt, het dekfel,

Scherf, of Kroes daar opgezet, die te za

men komst met.. bestendigen leem wel toe

gestreeken, op dat het in 't vier wel vast

mag zitten, zo als de Print met 1o aanwyft,

voorts breng die te viere, laat daar vier-en

twintig uren in staan, altoos in gestadigen

hitte, dog niet heeter als dat die Pot, Scherf,

of Kroes, fray gloejent blyft, op dat het

Goud in dezelve niet en :: want dit

geschiedende, zo is niet alleen die Seman

teeringe van niet maar doet veel fchaaden

aan het Goud , en veroorzaakt dubbelde

moeiten en koften. » - -

Dus dan zyn tyd in 't vier uytgestaan heb

bende, zo werd die uyt het vier genomen,

en koud laaten werden, of dat beter is, in

't vier laaten staan de koolen vergaan, en

alzo koud werden, dan neemt men het Goud

uyt die Sement, wast met warm waater al

die daar aan hangende Sement heel schoon

af, en beziet of het fyn genoeg is, zo neen,

fementeert dat Goud nog eens, in allen dec-,

len behandelende; als boven gezegt is, dan

zal het fyn genoegzyn. Dit Goud dan schoon

afgewaffen zynde, werd te zamen gefmol

ten, tot een Kiftelier, Baar, of fchuljet,

uitgegooten, dan in Bier, Azyn, of Pis af

geleft, zo zal dat een fchoone kleur hebben,

en ftyf 23 Cr. Io à 11 gr. houden.

Nog diende geweeten te werden, dat als

het te Sementeerne Goud, met w"A:
- O
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of Pis, (voor dat het in de Sement gepakt

werd), vogtig is gemaakt, dat als dan die

Sement het Goud ftarker aangrypt, en meer

effect kan doen.

Voorts bewaart men die gebruykte Se

menten, om dat Zilver het welk daar door

van 't Goud is afgetrokken, weeder te nut

te brengen, van welkers behandeling hier
- y

na werd gefprooken. - - - -

Ter plaatsen daar veel moet werden gefe

menteert, is 't noodig daar toe te maaken

expreffe Ovenden, en wel voornaamentlyk

de zulke daar men met eenmaal koolen in

te doen by de 24 uren, een gestaadig

vier zoude konnen houden, zonder dat men

verpligt is daar in dien tyd veel op te pas

fen, daar men in teegendeel, zo zulkx in een

ordinaire Smelt, of Wind-Oven werd ver

regt, continuweel werk heeft, om op het

stooken te paffen, alhoewel het anders in de

zelve ook wel kan werden verregt, maar

voor de Blaas-Balk niet wel, ter oorzaak.

dat het vier daar ingeen gestaadige hitte kan

werden gehouden. -, - -

Deze expreffè Sement-Ovens hebben een

aanzien van buyten, zo als het Printje fol. 4.

aanwyft, en konnen van weeke steen en -

leem, omtrent in volgende order werden

gemaakt. - -

Stelt voor den aanleg 2 voet 4 duym bin

nen werkx, of zo veel grooter of klynder,

als men meent tot het werk noodig te zyn,
l. - - II1et
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metfelt 2 voet 1 du. zo vierkant op, mits dat

op de eene zyde (dat de voorste zal zyn) voort

op de gront, een openinge werd gelaaten, van

1o du. wyd en 4 du. hoog, het welk de

lugtmond zal zyn, en boogswyfe moet wer

den gemetfelt, zo als de Print met 4 aan

wyft, men laat aan weerkanten van deze

lugtmond een rondgaatje van firka 1 en een

tweede duym wyd, dewelke men tot rege

ringe des viers, met leemen stoppen zal kon

nen toestoppen, zo zulks wierde vereist, zo

als met 5 werd aangeweesën. ' -

Booven die lugtmond werd een Yfere

Rooster gemetselt, op zulken manier (als

men gewoon is, in ordinare Wind-Ovens

los te leggen.) Voort boven die Rooster

moet een openinge werden gelaaten van 12

duym wyt, en 1 1 duym hoog, en ook

boogswyfe gemetselt, het welk de mond is

daar de fementeer potten werden ingezet,

en weer uytgehaalt, welk met 6 werd aan

geweesën, voorts metfelt op dat vierkant,

douferende na binnen 1 voet 2 duym, zo

dat op die hoogte het binnenwerk, ook r

voet 2 duym vierkant blyft, in deefe vier

douferende zyde, werd in 't midden van een

ieder een rond gad gelaaten, ter groote

van 2 duym, die als de onderste ook ter

nood met stoppen konnen werden toegestopt,

dog deefe 4 zyn anderfints de Schoorstee

nen, waar door de rook pafeeren moet,

en werd met 7 aangeweefen. -

- Dan

| |
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Dan metfelt men nog 3 vo, zo regt vier

kant op, of tot de geheele hoogte 6 vo. 3

du. uyt de grond is, welk bovenst vierkant

men in Duitsland Hitfen-Tooren noemt,

waar in aan de voorzyde 2 du. van booven

een lugtgaatje moet zyn, zo wyd dat daar

een vinger in kan, het welk dient tot lugt

voor de koolen, om die zoetjes aan 't glim

men te houden, en werd met 8 aangewee

fen, voorts kan defe Oven by 't gebruyk met

een deksel werden toegedekt, zo als 9 aan

wyft, als meede beide deszelfs monden kon

nen met haare schutten werden geflooten.

, Voorts moet op de rooster in dien Oven

zulken boodemblat, als in een fineer-oven

werden gelegt, zo groot dat de Pot, Scherf,

of Kroes, in welke het Goud en fement ge

pakt is, daar wel op kan staan, en door die

het doen wil, dan nog met een Moffel kan

werden gedekt dat goed is, dog zo kan 't

ook zonder Moffel geschieden.

Het in Sement gepakte Goud, dan in

zulken Oven gezet zynde, zo maakt men

deszelfs boovenste mond voor toe, en fmyd

wat gloejende houts koolen in de zelve, (te

weten boven in, ) en vult die voorts met di

to ongeglomme koolen tot boven toe, men

laat het vier een wynig aangaan, dan dekt

men het deksel op den Hitfen-Tooren, en

zo na gedagten het vier nog mogt te sterk

werden, werd de lugtmond ook toegedaan,

zo kan het vier na genoegen werden gere

- - F : : geert,
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geert, met het toestoppen, of openlaaten

der klyndere lugtgaaten.

Dog zo men in een Wind-Oven

ook met een deksel (daar rondom) 3 à 4

lugtgaatjes in zyn, werden toegedekt, en

voor deszelfs onderste lugtmond, moet ook

een fchut zyn, om alzo het fmelten van het

Goud te voorkoomen.

Dit Sementeeren kan ook geschieden, in

loffè in 't rond op gestaapelde Steenen, in

welkers midden een steen werd gelegt, de

Kroes, Scherf, of Pot, daar ep gezet, bo

ven toegedekt, en zo maar in gestadig vier

gehouden, als booven gezegt is.

Daar werd ftaande gehouden, dat men

door middel van Sementeeren, een flegte

Goude gemunte Pennink, zoude konnen fi

neeren, als by voorbeelt, een Andries Gul.

Goude Kroon, of wat Pennink het mag

zyn, en die van haar ordinaare fynte bren

- - wil,

of moet Sementeeren, zo moet die boov:

gen, tot op die van Dukaten Goud, bly

vende die voorts in haar volkoomen postuur,

zo wel van munt, als omschrift, dog die

werden dan zo veel ligter, en derhalven

niets waardiger, vermits de uytgetrokkene

fwaarte, maar in Zilver en Kooper bestont,

ook moeten zulke Penningen niet over dik

zyn, en eenige maalen gefementeert werden,

dog als men 3 à4 ryfen, Sementeeren moet, zo

en behoeft zulken Sementeeringe juist in de

laaftemaalen geen 24 uren te staan, maar :
ty

Y
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tyd kan gekort werden tot 16 8 à 6 uren.

Dog de ervarentheid geleerd hebbende,

dat dit Sement van naturen 24 uren in het

vier kan werken, zo is 't altoos beeter met

rykelyk Sement in een rys wat langer te

laaten staan, als dat men zo dat dikwils moet

vernieuwen. Daarom werden voorschreeven

Sementeer Ovens, by veelen geprefereert.

Refepten hoe deefe Sementen gerepareert konnen

- werden,

En neemt 3 p. Roode Steen 6 ons Zout

1 en een tweede p. Kooper Rood, 12

ons Aluyn en 2 ons Salpeeter, deze alle tot

pulver gestamt, zoals alle compositie tot dee

ze Sementen gedaan werden
- Een Ander. x

9 p. Steen 3 p. Zout 3 p. Kooperrood. “'

Een ander. Dat tot Goud van 18 tot 19 kr,

goet wert geoordeelt. -

Men neemt 8 lo, zout 4 lo. witte viters

jool, welke tot pulver gestamt zynde,

met Wyn-Azyn, zo vogt werd gemaakt,

dat men die tuffen de handen effen tot bal

len kan parfen, deeze meent men zulk Goud

in een rys Sementeerens tot op 23 Cr. te

konnen brengen, zo het dan nog hooger

meet zyn, werd het Sement genoomen

van 8 ons roode fteen 4 ons zout 2 ons witte

viterjool, 1 lo. falpeeter, 1 lo. fpaansgroen,

daar weer 24 uren in laaten staan, en voorts

behandelt, als gezegt is.

Daar werdenderr: , die a",het
- en - Q

a
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Goud reeds door ordinaar Sement zo hoog

is gebrogt, als 't daar in kan geschieden,

dan evenwel nog, een tweede Sement, ge

bruyken, door welk Sement alle onrynig

heid, zo van voorige Sementeeringen, nog

by, of aan het Goud mogt zyn gebleeven,

zreekerlyk zoude werden weg genoomen ,

daar toe neemen 4 deelen fteen, 1, deel Sa- .

larmonyak, 1 deel Salgemme, en 1 deel

zout, met dit Sement brengen zy 't Goud

1-2, turen te viere, waar door dat een fchoo

ne, kleur krygt, en voor het fynste dat

door Sementeeren te bekoomen is, werd

, gehouden, en werd gesteld 23 Cr. 11 gr. :

ftyf te zullen houden. - -

Ook vind men liefhebbers, die het fyne

Goud hooger kleur willen doen hebben, als

zyn eygentlyke natuur meede brengt, deeze

fmelten onder het fyn Goud, van het al

derbeste Rood - Kooper, haalen dat door

Sementeeren, daar weer uyt. Herdoende

dat tot eenigemaaken, tot zo lang dat haar

de kleur bevalt, dat door defe weg het Goud

tot hooger kleur kan werden gebragt, werd

toegestaan van eenige, dog dat Goud daar

door ook in fwaarte zoude aan winnen, werd

in 't generaal teegen gefprooken. Evenwel

vind het ook nog al zyn voorstanders. -

Jemant een groote party te Sementeeren

hebbende, en de mooite van het Goud dun

te flaan, , willende voor by gaan, kan dat

aan garnalyen gieten, en zo ten viere bren

- , . : gen,
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jgen, als voorgezegt is, dog dan móet eení

ge maalen wérden gefementeert, en degarna

lyen ook tuffen beyden nog al eens werden

overgefinolten, en weer tot garnalyen gegoo

ten, zo kan het ook geschieden, maar het

-dunflaan werd voor het best gehouden.

Van Goud door Spidsglas te gieten,

- Nder de verscheyden manieren van

- Goud te fingeren, zo vinde ik het

door Spidsglas te gieten van de minste om

flag te zyn, en het Goud dat door Spidsglas

fyn gemaakt is, werd by veele voor het

fynfte en fchoonste gehouden dat te bekoo

men zoude zyn, en het Gefèmenteerde nog

te overtreffen, dat wel waar zou konnen

zyn, als men ten allen tyden van goet Spids

glas voorzien was, en deszelfs behandelinge

wel verftont, dog die beide niet altoos even

goet zynde, zo laat ik de bevindinge daar

over oordeelen. - •

Spidsglas, is een foort van Glas dat uyt

Antemonyum werd gemaakt, daarom werd

veeltyds gezegt, van het Goud door Anti

monyum te fineeren, het welk een en 't

zelve is. Men vind het in de verfwinkels,

ook wel in Apotheeken te koop. Zo het

Goud dat men begeert deur te gieten van

18 tot 23 Cr, hout dan neemt men tot een ons

Goud 2 ons Spidsglas, dit zet men te zaa

men in een nieuwe Smelt-Kroes te viere.

Laat dat te zaamen wel fmelten, giet dat zo

te znamen in eensp: , ofGiser:
- C.
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kel, die alvoorens met was of ongel gefmeert

moet zyn, en van Kooper of Yfer gemaakt,

op de manier van een houten kegel, die

van binnen hol, en aan het fpidfe end toe

was, om alzo het Gouden Spidsglas aan

het wyd end te konnen ingieten, en omge

keert zynde, het ingegootene te beeter kan

uytvallen, die werden gemaakt met een voet,

om te konnen staan, en een handvatje voor

hetbranden, ofook welzonder die beide, zoals

in het Printje fol. 2. met een wert aangewefen.

Het Goud daar in koud geworden zynde,

zo keert die Spiedsdeegel het onderste boo

ven, stoot die op een Aambeelt dat die inge

gotene Koning daar uytvalt, welke zig heel

graau-geel zal vertoonen, en daar die Goud

Koning onder aan zit, die met 2 is betykent,

en het Spidsglas daar boven op, zo als 3

aanwyft, slaat het Spidsglas van het Goud

af, en fet het Goud in eene schoone Kroes

of Scherf, laat dat in 't vier voor de balk

wel fmelten, en zo lang ftaan dat al die

dampen en quadelugt, welke van het door

gieten nog by het Goud gebleeven zyn,

heel en al zyn verrookt, en het Goud zig

heel helder in 't vier vertoont, giet het dan

in een kiftelier het zal firka fyn zyn.

* Dog zo iemant het op 't hoogste wilde

brengen, die kan dat nog eens op voorschre

ven wys, met vers Spidsglas door gieten,

dan wert het voor heel fyn gehouden.

Maar door het al te veel forceeren met

- - : Spids
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Spidsglas, werd de lakafie aan het Goud wat

grooter, door dien het Spidsglas op het

Jaaft niet als Goud vind, ze neemt het daar

nog iets meerder yan meede als de Semen

ten wel doen, en deze lakafie zal dikwils

6 à 7 afen per ons bedragen. - -

Tot Goud dat van 12 tot 18 Cr. houd, werd

wat meerder Spidsglas gehoomen, en nog

boven dien by yder ons Spidsglas 5 eng. zwa

vel, en werd op voorgaande wys behandelt.

Andere neemen Spidsglas, Zwavel en

Doots - Koppen, evenveel, stampen dat on

der malkander tot poejer, zetten by ieder

ons Goud 16 eng van dien peejer, laaten

dat te zaamen braaf opfmelten, gietent in

den Spidsdeegel, neemen de Goud Koning

van de flek af, en gieten die nog eens met

Spidsglas alleen deur, handelent voorts als

voor gemelt is.

Zo by ieder ons Goud een tweede eng.

Rood-Kooper werd gesmolten, dat zal het

Goud hooger kleur by zetten, dog dan moet

ook wat meerder Spidsglas werden gebruykt.

Deze manier van Goud deur te gieten,

is in 't generaal beeter tot klyne, als tot

groote quantityten te gebruyken. Daarom

voor alle Goud-Smeeden dienstig, ja zelfs

kan men 1 eng en minder dus fineeren,

van welk middel zig de vergulders ook kon

nen bedienen, dog zo kan ook wel 3 à 4

mr. te gelyk dus, gefineert worden.

Zulk gefineert Goud over gesmolten

- F 4 zynde,
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zynde, en den haamer nog niet konnende

verdraagen, zulks is een bewys, dat de

dampen van het Spidts- Glas nog niet ge

noeg uitgefmolten zyn, het welk deszelfs

kleur zal bevestigen, alzo die nog bleek zal

zyn, daar die (zig wel uitgerookt zynde, )

fchoon Goudig moest vertoonen

Dan moet dat Goud eens weer te vire,

en zo lang in de Kroes-gefmolten laaten

staan, tot het zig zon schoon en zonder

eenige Vlak, in dezelve vertoont, dan uit

gegooten, zo zal het wel fmeedig zyn, en

in Azyn of Pis afgelest, ook een fchoone

kleur hebben,

Dog zo het teegens alle vermoeden, nog

mogt ongefmeedig zyn, zo kunnen eenige

van die middelen werden gebruykt, welke

in 't vervolg teegens ongefmeedig Goudt

zullen geleerd werden.

Het gebruykte Spidts-Glas werd bewaart,

om daar op zyn tyd, het Zilver, en met

genoomen Goud, weer uit te trekken, zo

als onder gezegt wert.
- N. "

Hoe men het Zilver en Goud weer uit het

gebruikte Spidts-Glas krygt.

M: zet dat gebruykte Spidts-Glas in

een fmelt Kroes in 't vier voor de

Blaas-Balk, en laat dat wel smelten (dat

het dog zeer gemaklyk doen wil, ) dan neemt

men geyylt Yfer, werpt daar geduurig wat

* VAIl
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1 van in die Kroes by dat gefmolten Spidts

Glas, tot zo lang dat het zelve aan een

Spidts Yfer (daar het geduurig meede moet

- werden omgeroert) niet meer wil hegten,

het welk ligtelyk te zien is, voorts werd

: daar wat lood bygezet, en dan laat men

dat te zamen wel opfmelten, gieten 't dan

in een Kiftelier, of laaten het in de Kroes

kout werden dat beeter is, slaat daar de

vuiligheid af, laat de Koning op een Teft

afdryven, zo als by het fineeren gemelt is,

en al het Goud en Zilver dat in het Spidts

Glas geweest is, zal op die Teft werden

gevonden, het welk dan op de eene of de

h : gezegde manier, kan werden geschei

a Cichl,

Hoe men Goud door Aqua Regis Fineert."

D: Reeden dat gelooft wert, Goud

door Aqua Regis gefineert zynde, het

alder fynfte zoude zyn is, om dat gestelt

wert, dat Aqua Regis, geen Zilver, maar

in 't teegendeel Goud aangrypt, en Sol- ,
Veert. - ;

Ik stel dan te neemen Goud van 22 Cr.

zo moet dat gezet werden op een goede Teft

of Kapel, en met goet loot laaten afgaan (zo

als voor Reeds by de Goud proeven gemelt

is) op dat men verzeekert kan zyn, dat Goud

geen Kooper byzig te hebben, dan fmelt het

weer over tot dat het Smeedig is, voorts

flaat dat dun, gloeid, en handelt het, als

F 5 , een
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een andere waater Proef, doet het in een

goede fchey Kolf, giet de Aqua Regis, daar

op laat het Solveeren zo goetalsdoenlykis, al

wat dan niet Solveeren wil, maar inde Kolf

blyft leggen, is Zilver of altoos ten min

ften geen Goud, giet dan dat water met het

gefolveerde Goudt, in een andere Kolf,

doet het waater daar uit verwaafemen, zo

blyft het Goud in die Kolf leggen, dat weer

gefmolten en Smeedig gedreven zynde, aan

een Kiftelier gegooten, zo zou dat het fyn

fte te bekoomene Goud zyn.

Verfcheiden Manieren om Goud Smeedig te

maaken.

D: het Goud hoe fyn 't ook mag zyn

kan ongefmeedig werden, is een be

kende zaak, maar de oorzaak waar door die

ongefmeedigheid wert te weeg gebrogt, kan

men niet altoos ontdecken, alhoewel het

kennelyk is, dat tin, lood of geel koo

per, (hoe weinig ook) onder Goudt ge

fmolten het zelve ten eenemaal ongefmee

dig mnaken, ja zo dat het zonder breeken

of barsten geen het minste flaan of buygen

wil verdraagen, voor en al eer, die tee

genstreidige lichaamen uit het felve zyn ge

brogt, deg ongesmeedigheidt aan 't Goud

gekoomen, zonder dat eenig quaad lichaam

met het zelve is vermengt, kan met over

, fmelten en iets op het gesmoltene Goud te

WCT
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werpen geremedieert werden, ook gebeurt

het dat men het Goud alleen metgloeijen weer

Smeedig doet werden, alle welke van ouds

gerenomeerde Konften zyn, en alle Goud

werkers ten hoogsten noodig te weeten,

als meede, hoe zig voor ongefmeedigheid,

zo veel mogelyk is te konnen wagten.

Om dit te doen zo dient geweeten, dat

fyn Goud met geen andere metaalen moet

werden gemengt, als met fyn Zilver en het

alderbeste rood Kooper, (te weeten zo dat

van fyn tot flegter moet werden gebrogt,9

alzo het onmogelyk is eenig ander lichaam

in 't Goud te konnen verwerken. . . .

Ja het Goud is zo vyandig teegens geel

Kooper, dat het niet alleen onmogelyk is

iets daar van in Goud te konnen verwer

ken, maar het wil ook des zelfs lugt niet

verdraagen; dit leerd de ervarentheidt, zo

een gloeijent stuk Goud, op een plaat geel

Kooper wert gelegt, of met een geel Koope

ren Inftrument wert aangetast, aanstondts

zal ongefmeedig zyn en zonder dat het zel

ve, door fmelten weer fmeedig gemaakt is,

niet zal konnen verwerkt werden, om die

reeden is 't noodig, dat zo iemand iets van

Goud in zand gieten moet, daar toe te ge

bruiken, rood Kooper gied-Vleffen, of zo

geen andere als geel Koopere voorhanden

zyn, moeten des zelfs monden, van bin

nen wel met heftlym' werden bestreeken,

op dat het Goud by het ingieten het Koo

w per

<
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per niet kan raaken, alzo dat door het main

fte raaken, ongefmeedig zal zyn, al waar

't heel fmeedig uit het vier gekomen.

Om deeze reeden werden by het Soldee

ren van alle Goudt werken ook Yfere of

roodt Kooper Kooren Tangen gebruykt, tot

voorkoominge van dit ongemak. -

Zo Goud (hoe Smeedig het ook mag zyn,)

werd by Quik-Zilver gelegt, of daar in

zo werd het aanstonds widt, en door de

tyd zo broos, dat het met de hand kan wer

den gebrooken, maar zulk Goud, hoe wit

of broos, werd weer buygfaam, en Goud -

kleurig, als dat op wat helder vier werd s

gelegt, en zo heet gemaakt dat de Quik

van het felve afrookt. - - *,

Voorts zynder veele manieren om het

Goud met fmelten Smeedig te maaken,

, voor een korte en zeekere weg heb ik altoos

gehouden, als men by voorbeeld heeft 8 à

1o Ons ongefmeedig Goud, zo laat dat wel :

heet fmelten, dan werpt op dat heete ge-

fmolten Goud 4 à 5 En.. markurejum, fil

belmaatum, laat dat daar op rooken, en

terwyl het nog rookt giet het in een Kifteliet :

of vles het zal Smeedig zyn, dog zo werd

deezen weg van veelen voor bygegaan, om

dat markurejum van naturen iets rooft, dog

ik meen, dat geroofde in Zilver en Koo- &

per te bestaan, en dat het Gouds niets of

ten minsten, zeer weinig wert ontnoomen.

Andere houden voor goed dat men een

Kifte-
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Kiftelier ongesmeedig Goudt in een Kroes

te vire brengt, en dat zo heet laat werden

tot dat het begint te zweeten en op het punt

van Smelten ftaat, dan werpen zy op het

Goud in die Kroes geras-fineerde Salpeeter,

die aanstonds het zelve als met vier omvat

en doet Smelten, laaten dat zo onder die

Salpeeter zoetjes wat gefmolten staan, op

dat de Salpeeter het Goud in 't fmelten

gedurig bedekt kan houden, want zo het

Goud zig door de Salpeeter koomt te ver

toonen zal het niet Smeedig werden, voorts

in een Kiftelier gegoten, dat met Was ge

fineerd is, dit zoude ook goet zyn en niets

rooven, maar moet geledt werden dat de

Salpeeter by 't Goud werd gezet, eer dat

fmelt of 't zal niet helpen al quam daar nog

zo veel Salpeeter by. . . . . . . . . .

Nog werd op die manier wel gebruikt

Salpeeter en ongelette Kalk te zaamen, dat

wert gehouden het Goudt in, tweemaal

fmeltens Smeedig te maaken, als was daar

ook al iets geel Kooper bygeraakt.

Ook werd genoomen wit Papier dat met

geel Was en Spaanse Zeep, bestreeken is,

en zo op 't gefmolten Goud gezet, dan uit

gegooten terwyl het Papier in de Kroes nog

vlamt, dan zou het Goud geen huyt kry

gen schoon uit de Kroes loopen, en Smee

dig werden. -

Ook wert genoomen Spidts-Glas dat laat

men in een Kroes fmelten, dan daar zo

- ZWadl:
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zwaar Zwaavel en ook zo zwaar Wynsteen

bygezet, dat te zaamen tot een Glas laaten

fmelten, en een stukje daar van op 't ge
fmolten goud gezet is ook goed. t

Spaanse Zeep in een Smelt Kroes ver

brandt, (laat een graauwe Poejer na,) daar

van op 't gefmolten Goudt gezet helpt

ook, Nog werd wel Borax alleen ge

Ook werd het ongefmeedig Goud, wel

in Sement gelegt en laaten dat zo eenige

uuren in 't vier staan.

Vorder werd nog genoomen 1 lo. zwarte

Borax een vierde lo. Arsenicum, een acht

fte lood gebrande Wynsteen, een achtste lo.

Salpeeter: die te zaamen fyn gestamt, en

daar wat van op het gefmolten. Goud gezet,

en nog veele andere dingen te lang hier te

melden, Alzo myn voorneemen is aan den

Leerling het best by myn bekende meede te
deelen. " e -

Maniere hoe men Goud aljeert, en op zyn jufte

voet brengt, van die plaatfen daar het

verwerkt ftaat te werden. '

D: ervarentheid heeft geleerd, dat fyn

Goud (vermids zyn weeke buygzaam

heid, ) niet zo bequaam is tot alderhande

werk, als dat Goud het welk met fyn Zil

ver, en Rood- Kooper gemengt, of geal

jeerd is. Daarom zal ik daar hier nog iets

Van

s
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van zeggen, en by 't maaken der Goude

::-Namen is daar meer van gesproo

CIl,

De Leezer zal gelieven te weeten, dat die

aljeeringe op veele wyzen kan geschieden,

dog men moet ook weeten dat die niet an

ders als met fyn Zilver, en alderbest rood

kooper, tot nut kan, of mag gefchieden,

van deeze twee metaalen even veel genoo

men, is by veele in 't gebruyk, en fchynt zig

alderbest met de Goud kleur te konnen voe

gen, dog gesteld zynde dat alle fyne Gou

den niet eeven hoog van koleur vallen,

alfchoon die in zig zelfs even deugtzaam

zyn, (zo als blyklyk is,) en met het Goud

dat door starkwaater is gefineert, en ook

met stof en was gouden kan werden bewee

fen. Zo is 't een Goud-Smit noodig te ver

ftaan, dat men de hooger kleur krygt met

wat meerder rood, en de bleeke door wat

meerder wit te neemen, waar van by voor

gemelde Toets- Naalden breeder is gefproo

ken, dog zal altoos bevonden werden, dat

het fyne Goud eerder na het wit als 't rood

luyftert.

Dus zal ik hier maar alleen stellen, dat

zo het fyn Goud dat gealjeert moet werden,

een goede kleur heeft, dan niet anders als

wit en root evenwel behoeft te werden ge

noomen, dat is, als men dat tot op 22 Cr.

wil brengen, dat dan moet werden genoo

men I Cr, wit, en 1 Cr. rood, en zo:
- VOJ
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volliglyk, tot zo min als 't begeert werd.

En om eenvoudig, en verstaanbaar van

een goede aljeeringe verzeekert te zyn, zo ,

kan men bygaande order volgen. . - .

Ik stel dan te hebben gemunt Goud, als

Rofenobels, Dukaten, en meer andere die

voor fynp:, en ordinaar op 23 Cr.

9 à 10 of 11 gr. werden gereekent, en ik

moet Goud verwerken van 21 Cr. 6 gr. zo

neemt men die maffa van dat fyne Goud

zo groot als men die oordeelt noodig te heb

ben, het zy van 24 ons, of 24 eng. dat

het zelve is, . - - --

Dan gestelt dit Goud houd 23 Cr, 11 3T- -

en ik moet maar 21 Cr, 6 gr. hebben, zo

trekt men die 21 Cr, 6 gr. van de 23 Cr.

11 gr. en werd bevonden, dat 2 Cr, 5 gr.

overblyft, deze overschot werd van de fyne

maffa afgenoomen, en zo veel rood en wit

weer in deszelfs plaats gelegt, dan is die 24

ons of engels weder vol, en het zal gefmol

ten zynde, gewis 21 Cr, 6 gr. houden, -

waar op men gerust kan zyn, en zig in al

len gevallen op deze manier behelpen.
Of het kan ook door middel van Geld

rekeninge geschieden, men steld eens de

ons fyn, die kost 46 gul, en het Goud van

21 Cr. 6 gr. maar 4ogul. 17. ft. 5 een tweede

pen. zo is voor die ons fyn Goud meer be

taalt, als tot dit werk noodig was, dan

trekt men de 4o gul. 17 ft. 5 pen. op de

halve pen. zullen wy hier niet reekenen af

Van
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van de 46 gul. fo blyft perresto 5 gul. 2 ft,

16 pen voorts ziet men dan, hoe veel het

engels Goud dat 21 Cr. 6 gr. is houdende

aankomt, en men zal bevinden dat 2 gul.

en firka 14 pen. te zyn, zo denkt men dan

voor 2 gl. 14 pen, koop ik een eng hoe

veel zal men koopen voor 5 gl. 2 ft. 1open. ,,

en de uytkomst zal zyn 2 eng. 16en een derde

aas firka, deze 2 eng. 16 en een derde aas by

het ons fyn gelegt, dan is daar te zaamen

22 en een tweede eng. ruym. Zo kan men op

dit werk een Proef maaken, stellende 2 eng.

geeft myn 2 gul. 14 pen. wat geeft myn dan

22 en een tweede eng, dan zal de uytkomst zyn

46 gul. en 6 pen, het welk iets meer is als 't

fyn heeft gekost, dat wel zyn mag, alzo

het by gezette Zilver ook Geld waart is. "

Met een van deze twee manieren, kan

zig een Goudsmit volkoomen behelpen, al

hoewel ter munt die reekeningen naauwer

bepaalt zyn, zo komt het hier zo naau niet

op aan. - -

En om dat het in ons Land een gewoon

te is, de waarde des Gouds by Cr. en gr.

te stellen, zo als men het Zilver by pen,

en gr. doet, zo zal men in deeze bygaande

Taafels fol. 6. konnen zien, hoe die teegens

malkander, en teegens andere gewigten te

vergelyken zyn. - - -

Op deeze manier zal de ervarentheyd
leeren, dat men: €I]g:

- - ' , Q Z2
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zal aljeeren, het zy by groote ofkleyne par-

tyen, en dat het evenveel is door wat ge

wigt dat geschiet. Als men deszelfs verdee

linge maar wel verstaat, want deze Tafels

wyfen klaar aan, hoe dat Cr. en pn. gewigt

uyt het troys konnen werden gemaakt.

Maar niemant gelieve hier anders als Goud

Cr. gewigt te verstaan. (Alzo een Diamant

kraat) maar ftyf 4 afën troys is, welk Cr.

verdeelt werd in 4 grynen, dan in 8sten

16den en 32sten, welke kleyne bedeelingen

genoegzaam te kennen geeven, dat tot die

:- wynig marken trois werden ver

GV1t. -

"5: "en ik den Lezer op 't pad te heb

ben gestelt tot het bevatten des Goud ar

byts.

Hoe men een gemaakt fluk Goud-Werks fchoon

maakt, kleurt, en heldt.

En stuk werks van Goud, onder han

C. den zynde, wert door het behandelen

des Werk Mans gloejen, Soldeeren , en

door zyn innerlyke gesteltheyt vuyt, en

vertoont dan niet zyn behoorlyke fchoone

kleur. - -

Daarom moet het gefoldeert zynde, wer

den afgekookt in een Rood-Koperen Pan,

met Schoonwaater, en Wynfteen, of ook

wel in krankwaater, dog tot een gêfoldeert

stuk, prefareer ik Wynsteen, om dat de

- l - BoraX
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Borax by het Soldeeren gebruykt, door de

hitte glasagtig is geworden, dikwils het

Krankwaater belet dezelve fchoon af te by

ten, dat vervolliglyk fchaadelyk is, voor

die vylen, welke tot dat werk staan gebruykt

te werden. -

- Het Goud-Werk dan voorts opgemaakt

zynde, zo moet het weer werden gegloeit

in Krankwaater afgekookt, en , gekleurt

voorts wert het gebruneert, of gekreft, na

dat de natuur des werks is eyfende, en dan
geheld. ' . . . . . . . . v. " -

Deze Goudkleuren werden op verschey

den manieren gemaakt en behandelt, van

welke beyde doeningen, hier eenige refep

ten volgen. '' * * * | | | | | |

Men maakt een kleur die witte genaamt

werd, deeze werd te zaamen gesteld, van

Aluyn, Zoud, en Salpeeter, van een ieder

evenveel, welke 3 deelen onder malkander

werden fyn gestamt, deze werd gebruykt

zo als het Goud gegloeit is zonder dat het

alvorens behoeft afgekookt te werden, na

mentlyk; men maakt het werk nat in Schoon

waater, dan strooit men deze poejer wel dik

daar op, rondom en overal, voorts legt men

dat op een helder kool vier, om dat het van

alle kanten (al omkeerende) heet kan wer-

den, tot zo lang dat de opgestrooide kleur

zig hoog geel vertoont. Dan left men het

af in Schoonwaater, laat dat daar een wy

nigin leggen, op dat: kleur wat afwiekt,

- - 2, dan
n
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dan afgeborfelt, zo zal het werk schoon zyn,

en ook een goede kleur hebben, en zo dit in

de eerftemaal niet goet en waar, kan men 't

ten tweedenmale herdoen, dan zal 't zeker

fchoon zyn. Heel gereet is deze kleur, als

men het werk in een Smeld Kroes kan bergen,

dan zet men een nieuwe Kroes in 't vier, laat

die gloejent werden, strooit daar van in ge

melde kleur, dan kegt het werk daar in, en

flrooit daar weer zo veel'kleur op, dat het o

ver en over bedekt is, zet dat zo te zaamen

in 't vier, tot zo lang dat de kleur fmelt, en

hoog geel werd, laat het Goudwerk dan

zoetjes uyt de Kroes- in Schoonwaater val

len, dan zal het fchoen zyn.

Dog by deze kleuringe moet werden ge-.

let, dat de Kroes niet zo heet staat, dat het

Goud daarin kan fmelten, het welk te fchaa

delyk zoude zyn, ook rooft deze kleur meer

als andere, gemerkt het een halve Sementee

ringe is, penetreert ook dieper in 't Goud,

en houd ook langer stant.

Dat is de reeden dat de Goude Pennin

gen termundt, ook op zodanige manier wer

den gekleurt, en zulks, voor dat de Mundts

Stempel daar werd opgeflaagen, in plaats dat

men in oudere tyden gewoon was, het Goud

-: te kleuren, en hoe veel fchoon

- er een Goude Penning pareert, die voor

het opflaan of perfen der Munt, of daar na

is gekleurt, dat toonen ons de leden:
- . - LUIls
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Curieufe Medaljes, en gangbaare Pennin

gen van verscheyden moogentheeden.

Dog ter munt wert ook kleur gebruykt

van 2 ons Salarmoniak, r ons Salpeeter, en

een tweede ons Kooperrood, de welke ge

ftelt werden een aas pr. mr. te rooven. Daar

word ook genoomen 2 ons Salarmoniak een

tweede ons Spaansgroen, deze stelt men 3

aas te rooven, op welk rooven ter munt

ook gereekent werd, het welk een Goud

Smit ook kan doen, ook neemt men 1 en

een vierde ons Salarmoniak 17 en een tweede

eng. Salpeeter, en 1o eng. Kooperrood,

deze rooft zo veel niet, dog alle deze voor.

fchreeven kleuren konnen niet anders als tot

mafif Goud werden gebruykt.

Voorts maakt men verschyden natte kleu

ren, een groene werd gemaakt van 2 loot

Salpeeter, 2 loot groen Kooperrood en 1

loot Salarmoniak, dit alles op een steen

gevreeven, met Wyn-Azyn (zo als de Schil

ders haar Verven doen) tet dat het als een Pap

is, die Pap dan in een ftarke Glafen Vles

gedaan, toegedekt voor ftof, en tot gebruykt

bewaart, deze wert gebruykt na dat het

Goud-Werk alvoorens fchoon is afgekookt,

dan met deeze Pap beftreeken, op helder

Kool Vier gelegt, en zo heet laaten wer

den, tot dat het wel rookt, en zo rooken

de in Azyn afgelest is goet, dog rooft ook

iets. - - * *

Een ander, die men Franse Verf heemt,
- - G 3 zal wº een

ze
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een tweede loot Salarmoniak, I loot Zout,

2 loot Salpeeter, 1 loot Alluyn, 3 vierde

loot Salgemi, 3 vierde loot gebrant Koo

per-Rood, en 1 vierde loot Spaans-Groen,

dit alles ook op een Steen tot Pap gevreven,

dog met reegen waater nat gemaakt, en

voorts behandelt als van de laaste gemeld
1S,

Nog werd genoomen tot zulken kleur,

2 loot Spaans-Groen , 2 loot Salarmoniak,

1 loot Viterjool, en 1 vierde loot Salpeeter,

deeze moet in Wyn, Azyn werden fyn ge

vreeven, en voorts behandeld als de andere.

Tot een geele kleur, zo als ik altoos tot

Verguld-Werk gebruyke, neem ik gemaa

len Spaans- Groen, Salpeeter, en Groen

Kooper-Rood, van een ieder evenveel,

deze drie te zaamen 6 loot uytmaakende,

zo doen ik daar by 1 tweede loot Salarmo

niak, alzo Salarmoniak Goud rooft, daarom

moet die in de verguld kleuren, wat na de

fwaarte des Gouds werden geschikt, dit al

les in een nieuwe aarde pot gedaan, en met

reegenwaater opgekookt, tot dat het een

dunne Pap gelykt, die als dan daar heel

geel uyt ziet, men bewaart die ook in een

glas, en handelt daar voorts met als van de

natte Goud kleuren gezegt is, dog het aflef

- fen moet in schoonwaater geschieden, om

dat het vergult zagter, als Goud moet wer

- den gehandelt. -

: Nog werd tot een verguld kleur genoo
- - W men,

- r



( ro3)

:

2

»

'men, 2?'lood roode Bonis, 1 loot Salarmo

niak, 1 loot Spaans-Groen, 1 loot Salpee

ter, 1 loot Kooper rood, en 1 agfte loot

Borax, maar deeze werd fyn gevreeven in

reegenwaater, zo als voor van Goud kleu

ren gezegt is. • . . . . .

Het Goud, of Verguld-Werk dan ge

kleurt zynde, zo moet het op die plaatsen

daar het geschieden kan, werden gebruneert,

alzo dat een groote welstant aan 't werk

geeft. - - -

Dit bruneeren geschiet op de zelve ma

nier, als van het Zilver bruneeren gezegt

werd, alleen met dit onderschyt; dat Azyn tot

natmaakinge van 't bruneer Staal, of Steen

hier het best is, daar in "t teegendeel, by

het Zilver, Pis of reegenwaater, met

Spaanfe-Zeep gemengt gebruyk werd.

Voorts moet het werden geheld, dat is,

men neemt fchoon regenwaater, na maate

van het Werk dat te hellen is, dat doet

men in een (wel schoon gescheurde) Koope

ren Pan of Schaal, laat dat daar in op 't

Vier aan 't kooken koomen, doet daar in

zo veel ftarkwaater (dat men een weinigje

daar van aan de tong houdende) dat fraay

kan proeven, dan neemt goede Zwavel en

“ Wynsteen, van elks evenveel, en zoo veel

Zout als die twee te zaamen, en zo die 3

deelen te zaamen 1 po. uytmaaken, mag

daar wel 1 ons Kurkema by, dit alles moet

fyn, en door malkander gestamt werden,
G 4 Zt)
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zo nu het water omtrent een pintje is, dan

zal 2 ons van deeze hel daar genoeg in
ZWIl, -

'5og de ervarentheid leert dat wel zo om

trent giffen, gemerkt al te ftarke hel, het

Goud, en verguld, niet alleen te rood,

maar zelfs heel fwart maakt, en weinig hel

doet het Goud geen kleur ontfangen, maar

ik houde altoos beeter in het eerst wat te

flap, als te stark, om dat het makkelyker is

met een weinigje hel te verstarken, als met

waater te verslappen. -

Maar het Goud, of Verguld, reeds te

rood geworden zynde, zo moet dat met van

nieuws te kleure daar weer werden afgedaan,

en dan in fris toegemaakte hel, weer op een

nieuw geheld werden.

Andere prepareeren haar helf van half

Uri, of Pis, en half fchoon waater, ook

wel in plaats van Starkwaater wat Aluyn,

dat goed is, ook werd wel Zwaavel, Zout,

en Wynsteen, evenveel genoomen, en na

gis wat Kurkema daar by, het welk een ieder

vry staat, dog de eerst gemelde gebruyk is

altoos. De drooge hel kan men in een gla- ,

fen vles bewaren, mits dat men die wel toe

dekt voor alle stof.

- De toegemaakte hel dan kookende, zo

houd het Goud of Verguld, door middel

van een witte gaaren, of wel een dunne

Kooperdraat daar zo in, dat het wel onder

is, dog de bodem van de Pan, ook niet en
- e raakt,
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raakt, ligt het werk telkens eens uyt de

hel, fteekt dat in fchoon koud waater, tot

zo lang dat u de kleur bevalt, dan met een

-zafte doek afgedroogt, en boven een wy

nigje helder Vier wat gewarmt, het zal

fehoon zyn, de gebruykte hel is niets meer

nut, en om te weeten, of u hel te flap of

ftark is geprepareert, zo probeert die eerst

met een kleyn stukje Goud of Verguld, dan

behoeft men al 't werk niet waagen, dog

de hel aan de kook zynde, moet daar zoet

jes aan werden gehouden, en hoe spoediger

dan gebruykt hoe beeter, alzo die ras fwart

wert, en bederft. -

Hoe Koper uit Zilver gekookt werd.

D Aar zyn menschen die staande houden,

dat men het Kooper uyt het Zilver op

wolgende wys zou konnen kooken. Die

neemen dun Gemunt Geld, of dun geflaa

gen Zilver, dat aan stukken als Daalders

groot gefneeden werd, en na de quantityt

des Zilvers, Zwaavel, en Viterjool, van ie

der even veel, stampen dat byde heel klyn,

maaken dat vogtig met Azyn, zo dat het

een dikke Pap gelykt, en mengen dat on

der de gemelde stukken Zilver, dat die aan

alle kanten wel bedekt zyn, doen dat te

zaamen in een lange (digte linnen) zak, zo

dat het niet dik op malkander lyt, maaken

byde de eynden met een touwetje vast, aan

p
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de oren van eenen steen Pot, zo dat die

zak nergens aan de Pot kan raaken, voorts

giedt men fchoon waater daar in, tot dat

die bedekt is, zetten dan die Pot, met wa

ter en zak, op het vier, laaten het te zaa

men 10 uuren zoetjes kooken, dat waater

ten allen tyden met warmwaater, zo aan

vullende, dat de zak altoos zo bedekt blyft,

dan wert die uytgenoomen, en in ander

fchoon laauw waater, ter deegen afge

fpoelt, zo zal men het Zilver in die zak

vinden, dat dan by malkander gefmolten,

zou 11 pen. firka houden, het uytgekookte

Kooper is dan in 't waater, dat men kan

laaten verwaafemen zo blyft in die Pot een

ftof, dat met Pot-as kan vergaart werden,

dan heeft men het Kooper, en Zilver alle

by.

Hoe nieuw gemaakt Zilverwerk fchoon gemaakt

wert het zy door Wynfteen Stark of Krank

s waater.

E: stuk Zilverwerk al in zyn volkoo

- men Vorm gebrogt, en tot genoegen

des Meesters gemaakt zynde, zo zet het

fchoon maaken; of witkooken aan 't zel

ve (voor de onkundige) nog wel een goet

deel by, daarom is aan wel wit te kooken,

ook nog al wat gelegen. Ik heb ondervon

den, dat een nieuw gemaakt stuk Zilver

werk, het beft wil wit werden, als dat na
- A
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n
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het eerste gloejen, als men het schoon maa

ken wil in Wynsteen, die voormaals al

gebruikt is, wert afgekookt, dog die

moet niet zo ondt zyn, dat het werk daar

zwart in kookt, maar nog zo sterk, dat

de Borax en andere vuiligheidt, daar door

van 't Zilver werd afgenoomen, met dit

afkooken zal men previnjeren, dat het

werk, op die plaatsen daar het te zaa

men is gefoldeert, niet rood en kookt,

dat anderfints, dikwils gebeurt, zo het ten

eersten in nieuwen Wynsteen gekookt

wert. - -- - - - - -

Dus dan afgekookt zynde zo fchuert men

het over al wel fchoon, met Zilverzandt,

fyn gestamte puym of biksteen. En daar

men, met geen doek of hand kan by koo

men, moet een Spits houtje Kres, of een

Steevige haaren borfel gebruykt werden ,

want hoe schoonder geschuert hoe eerder

wit, al wat met figuuren gegooten is, dat wil

van natuuren wel eens helder gekreft zyn,

daar in teegendeel iets dat uit de hand ge

dreeven is geen Kreffen kan verdraagen,

alzo dat zyne nettigheidt daar door verliest.

Het werk dan zo schoon gemaakt zynde,

wert dat weeder, gegloeit en in nieuwe

Wynfteen gekookt en weer schoon ge

fchuert als vooren, dog tot dit fchuuren,

houde ik fyn gemaalen puimsteen voor 't

beft. Schoon zynde fpoelt het Zand daar

wel af; droogt het met een doek af en be

ftrykt
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firykt het met gebrande Wynsteen egaal

zwart (het zy met een borffel of veer) en zo

weer in een lugtig vier gegloeit, dog wat

voorzigtig, alzo die bestrykinge heftig doet

gloejen, en het werk in 't vier zo heet niet

doet fchynen als 't inderdaat wel is, dan

weer in dezelve Wynsteen gekookt, zo is . .

't ordinaar wit, dog niet wit zynde moet

het nog eens, op de laaft gemelde manier,

behandelt werden, zo dan nog van het op

gestreeken zwart in de een ofte ander hoek

wat was blyven zitten, dat kan met een

zafte haaren borfel, en schoon waater, daar

werden afgedaan.
-

En zo het Zilver zig dan nog met doffe

of glanfige plecken mogt vertoonen, dat

kan met wat fyne puimsteen aan een zafte

haaren borsel gedaan, en daar zoetjes mee

de overgeborfelt werden benoomen, (dog

egaal wit gekookt is het fraaift) wit zynde,

zo fpoelt men het wel af, in schoon waater

waar in het wel eenige tyd mag blyven leg

en, op dat het aanhangend zout en Wyn

:: daar wat aftrekt en moet gelet wer

den dat als 't werk van binnen hol is, en maar

kleyne openingen kan hebben, tot het uit

loopen van de daar in gekookte Wynsteen

en zout, als by voorbeelt, Ooren, Voeten

Armen Knoopen &c. dat die dan met een

Soldeer-Pyp moet werden uitgeblafen, hou

dende die voor de openinge en blaasen het

vogt en vuiligheidt daar zo uit, de uit

- koo
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koomende vuilnis telkens afpoelende, tot

dat daar niet anders als fchoon waater uit

koomt, dan het geheel stik Zilverwerk wel

afgespoelt voorts met een zafte linnen doek

het waater afgedroogt, en boven wat ge

glommen houdtskoolen, te vollen gedroogt,

zo zal het der helder uitzien, en een stuk

werkx al wat flegt gemaakt zynde, dog

wel wit gekookt, zal in den eersten opslag,

zig. heel wel vertoonen, zo dat, door de

zen opfchik, wel menig wanfchepsel, voor

goet deurgaat. - -

T. Tot het schoon of wit maaken van dat

Zilverwerk, het welk van groote keur, of

Zilver daar over 11 pen. is houdende te

zaamen is gebregt, wert meest krankwaa

ter gebruykt, het welk koud en heet kan

werden gebruykt, dog het gloejen, fchu

ren en bestryken is het zelve, zo als voor

gemelt is. - .

Verstaat hier voor krankwaater, stark

waater, dat door reegen waater zo flap

is gemaakt, dat een droppel daar van aan

de tong gehouden, men wel kan voelen

dat het bydt, het werd geprepareert in een

vaatje zo groot, als gedagt wert tot het

werk noodig te zyn. ,, -

Het werk dan gegloeit, en weer kout

geworden zynde wert in dit krankwaater

gelegt, men laat het na geleegentheidt 4.

6. 8. ja 12- uuren daar in leggen, en het

wert schoon, maar by haaft moet men :
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in een Kooper Schaal heet maaken, en nog

haaftiger effen laaten op kooken, maar dan

is dat waater, in een reis ook bedorven,

daar het in teegendeel, koud veele maalen,

kan werden gebruykt, en de moeiten van

heet te maaken uitwind.

Wynsteen om Zilverwerk in te kooken en

wit te doen werden, werd ordinaar geprepa

reert, van een deel roode Wynsteen en 2

delen zout, dog de Wynsteen moet fyn

gestampt zyn (dit is ook myne gewoonte.)

Andere neemen het een en ander even

veel, of zoudt of Wynsteen wat minder

of meerder, naar haar believen, ook wert

daar wel wat aluin onder gedaan, zo als

dat een iegelyk by ervarentheidt beft neemt

te bevinden. ... : . . . . .

-- -

-

Men doet dan zo veel schoonwaater in

een rood, of geel Koopere Pan, of Keetel,

als men oordeelt, dat het te kookene werk

daar rykelyk in zal konnen onder leggen,

zo nu dit waater omtrent een ordinaare em

mer vol is, zo doe ik daar een 1 pont van die

gestamte Wynsteen, en 2 pond zoudt in,

zo is dat sterk genoeg, en het kan met in

doen van zout en Wynsteen, altoos wat

werden verfterkt, zo als 't met het indoen

van waater kan werden verslapt, deze ge

brepareerde Wynsteen op 't vier aan het

:: zynde gebrogt, wert het werk

koud zynde, daar ingelegt, laatende dat

daar ten elken reys omtrent een tweede
- Ulul?
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uur in kooken, zo nu het werk zo groot

mogt zyn, dat het in die pan of keetel niet

koft onder leggen, dan moet dat deel des

werks het welk booven het waater uytsteekt,

met een graau Papier werden gedekt, en

dat door middel, van met een houten Lee

pel, die kookende Wynsteen daar geduurig

op te gieten, nat werden gehouden, en het

ftuk werks dikwyls omgelegt, op dat die

uitsteekenden hoek, ook (op zyn beurt) in

de kookende Wynsteen koomt, alzo de

kookende Wynsteen, of krankwaater daar

die teegens de luchtfcheidt, aan het Zil

ver zulken zwarten moet maakt, die daar

niet kan werden afgeschuert, ja zelfs, met

eenmaal te gloeijen en te kooken, qualyk

kan afgekreegen werden, is het stuk werks

zo groot, dat het niet in een pan of kee

tel kan werden gelegt zo kan men zig be

helpen, het werk leggende in een houten

tobbe, en daar kookende Wynsteen opge

gooten, dog in zulken geval is het leggen

in krankwaater, het befte. . . -

Zoo wel by het Zilver te kooken in Wyn

fteen, als by het afbyten in krankwaater, moet

werden voorzien, dat geen Yfer, tin, of

lood daar by koomt, want daar door koo

men heele roode plecken op het Zilver, die

ook niet zyn af te schueren, maar door

gloeijen en kooken, , of afbyten moeten

werden verdreeven, dog gebeurt het wel

dat als een rood gekookt stuk Zilver, in

oude

• *
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oude gebruykte Wynsteen, koudt werdt in

gelegt, daar door wert weg genoomen,

het welk een goed middel is, waar van ik

myn dikwils heb moeten bedienen, ande

re kooken het roodt gewordene, in fchoon

waater met aluyn en vinden dat goedt, ook

kan men op zulke roode plecken met

(een veer) een weinigje Starkwaater stry

ken, laaten dat daar op droogen zo zyn die

zwart dan in kookende Wynsteen, of krank

waater, dat zwart laaten afbyten is ook

goet. * -- -

Het na kooken in aluynwaater is zeer

goedt, tot Zilverwerk dat alvoorens in

Wynsteen wit gekookt is, om dat het aluyn

nat alle zout en zuerigheid, zo van dat

kooken in Wynsteen, in de eene of andere

kleine holligheid mogt zyn agtergelaaten,

na zig trekt, en het groen uitflaan be

ledt, voorts door de natuurlyke droog en

widheidt des altryns, zoo droogt dat werk

ook, witter, en schoonder op, daar in het

teegendeel, alle achter gelaatene Wynsteen,

het Zilver niet alleen groen doet uitslaan,

maar door de tyd zo zwart doet werden,

- dat het niet af te schuuren is, daarom

moet men, eenig groen aan een nieu stuk

Zilverwerk ziende dat met een doek (die

in azyn nat gemaakt is) dat voort afnemen

en die plaats met fchoon waater na fpoelen,

en zo het werk klein is kan dat heel in azyn

gelegt en weer afgespoelt werden, maar de

azyn

-
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azyn moet niet overlang op, of aan, het

Zilver werden gelaaten, of dat zou in plaats

van fchoon zwart werden,

Hardt geflaagen Zilverwerk, als by voor

beeld Schootels, Teljooren, Leepels, For

fchyetten, en alle diergelyks, kan en be

hoort, zonder gloeijen, schoon of wit ge

maakt te worden, het zy door middel van

Wynsteen, of Krankwaater, dog het moet

ook eenige reifen werden geschuurt, zo als

voor gezegt is.

Maar de natuur leerende dat grooté Keur,

of Zilver, dat over 11 pn. is houdende, op

deeze wys beeter fchoon wil werden, als

klyne Keur, dat is Zilver van 10 pn... en

daar onder, zo heb ik egter veele maalen

werk van klyne. Kear zo heel schoon ge

maakt, en om dat te witter te krygen, zo

kan men dat bestryken met Starkwaater,

(door middel van een veer of Borsel,) kegt

dat dan zo vogt op 't Vier, dat het droogt

en fwart werd, dan in Krankwaater, of
kookende Wynsteen gelegt, het zal met 2

à 3 reyfen herdoende fchoon, en met fyne

Puim-Steen afgeschuurt wit zyn.

Zilver hoe schoon ofwit gekookt, in een

Tinnen. Kom of Schootel gelegt, daar niets

als Schoonwaater in is, zal op alle plaatsen

daar dat het Tin maar raakt, rood werden,

en door lang daar in te leggen met rood

overtrekken, ja zelfs zo fel, dat het schynt

in 't Zilver te willen penetreeren, en moet
| - Inl . door
*
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door gloejen en kooken daar weer werden

afgedaan.

Op de Munten werd het wit kooken

blanfëren genoemt, en de veelheyt van Zout

en Wynsteen werd daar na de fwaarte der

Munt- Plaaten genoomen, en het waater

ook, zommige fmyten die Plaaten gloejent

in die geprepareerde Wynsteen, (welke in

een vlak Kooper Bekken moet zyn,) an

dere laaten die eerst kout werden, dogh

byde moeten die in dat Bekken, al koo

kende werden omgeroert, anderfints bly

vender veele fwart, door dien die zo vast

op malkander parfen, dat de Wynsteen on

mogelyk kan penetreeren,

Het ordinare fwart, of gebrande Wyn

fteen, het welk by het wit, kooken van Zil

ver-Werk wert gebruykt, is roode Wyn

fteen, die in een houdskoolen Vier, zo is

doorgloeyt, dat alle rook daar af is, voorts

fyn gestamt, en in een houte nap, of glas

met Wynsteen waater, (daar men in kookt,)

zo dun gemaakt dat het een fwarte Pap

gelykt, met deze het werk bestreeken, en

gegloeyt, als boven gezegt is. Hier werd

ook wel een gloeyende houdskool onder ge

ftamt, dat wint aan de Wynsteen en doet

geen quaat, ook kan men die met krank

waater nat maaken.

Andere neemen Wynsteen zonder gloe

yen, stampen die en daar onder omtrent

half zo veel Salpeeter, dat te zaamen met

-- Azyn
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Azyn aangemaakt en gebruykt als boven;

dat byt ook wel af, maar dit bestrykfel

houde ik beeter tot een onderhande zynde

ftuk werks, om dat daar meede te gloeyen,

en zo gloeyent af te leffen, alzo dat dan

heel fchoon kan werden geschuurt, maar

by het wit kooken prefereer ik het fwart.

Nog andere bestrykent met Starkwaater,

(zo als by het hard geslaagen werk gemeld

is, ) en dan gegloeyt, dat maakt ook wit

ook met fyn gestampte Borax. .

l Vorder laat ik een iegelyk verkiefen, dat

hem van deze best bevalt.

Refept voor particuliere, om haar daaglyks

' gebruykt werdende Zilver fchoon te

houden. -

K Ennelyk zynde dat alle Zilver-werken,

zbo door het gebruyk als stil staan vuyl

werden. En zo wel als de Eygenaars als

Knegts of Meyden, veelmaalen onkundig

zyn, hoe het zelve weer fchoon te maken;

voor de zulke wil ik hier dan ook iets zeg
gen. v

- Alle Zilverwerk dan, dat iemant door

fchuuren zal fchoon maaken, moet zonder

fineer of vettigheyd zyn. Dit moet met

heet en vet zeepfop, (of zeepwater) aldereerst

daar werden afgedaan, dat daar af zynde,

zo moet onderscheyd werden gemaakt tuf

fchen het werk, of dat nieuw, wit, ge

- H 2 bru
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- bruneert of gepolyft geweest is. Alzo dat

by de schuuringe, een ieder na zynen aard,

moet werden gehandelt.

Is het wit geweest, zo legt u te schurene

Zilver in fchoon regenwater, voorts neemt

fyn gemaalen of gestampte puymfteen, of

poejer die van Keulfe Kannen gestampt of

gemaalen is (hoe fynder die is hoe beter) doet

daar van aan een nat gemaakte doek, en

fchuurt het Zilver daar mede, zo als ge

meenelyk, koper-werk geschuurt werd. Op

plaatsen daar met geen doek of vinger kan

werden geraakt, als mede dat met figuren

doorgebrooken of gedreeven is, werd een

taamelyke steevige haaren borstel gebruykt,

dewelke vogtig gemaakt en van dees poejer

aan gedaan is, en daar zo lang mede ge

borstelt tot dat, in alle hoekjes fchoon is,

en daar weer wit uytziet, voorts borstelt

het heele werk eens losjes over, op dat de

kleur egaal werd. Dan schoon afgespoelt,

met een schoone zagte linnen doek afge

droogt, en voorts tegens, of op een weinig

vier wel laaten drôogen, zo zal het als

nieuw zyn. -

-Is het gebruneert geweest, dan is wyn

moer op bovengemelde manier te gebruy

ken, of gestampt zilverzandt, met een wey

nigje zeep, bruffels zandt, en voorts alle

zagte fchuur-stoffen die glanzig fchuren. Is

aan een ftuk wit en gebruneert te zaamen,

zo als aangedreven werk veel gebeurt, zo

- bors

w



- (41 17 )

borffelt het gedreevene met (bovengemel

de) puymfteen zoetjes na, het zal schoon

zyn, dan gedroogt als boven. -

Het gepolyfte werk dat nieuw zeer fraay

ftaat, dat moet niet anders als met de al

derzagtste en meeste glans toebrengende

stoffen geschuurt, gevreven, of geborstelt

werden. Deze zyn pettei, trippel, en ook

wel gemaalen kryt. In plaats van een doek

werd hier een zagte leeren lap gebruykt,

op welke van deze poejers droog werd op

gestrooyt, en voorts daar mede gevreven.

En daar men niet kan vryven, moet met

dezelve werden geborstelt, en zo der dan

nog zulke kleyne hoekjes mogten zyn, daar

men 't met die lap of borstel niet kost fchoon ,

krygen, dan neemt een stukje zoolleer,

fnydt dat fpits, of een fpits zagt houtje, en

vryft het daar mede schoon, voorts maar

met een zagte borstel zonder iets daar aan,

de stof afgeborstelt, het zal als nieuw zyn.

En die geen vuyle hand ontziet, kan dat met

de bloote hand, alderbruynst wryven.

Zilver Verguld kan alderbequaamst met

zeepzop alleen fchoon geborstelt werden, dan

in fchoon water afgespoelt en gedroogt.

Onderwys hoe Zilverwerk in 't Soldeeren
hehandelt werd.

H: veel een Mr. Zilver of Goudsmidt

aan wel te Soldeeren geleegen is, heeft

H 3 Vee
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veele de schadelyke ervarentheyd genoeg

zaam geleert, daarom wil ik den Leerling

het myn bekende daar van mede deelen,

of het hem ter zyner tyd nog voor eenige

rampen mogt bevryen. -

Voor eerst, zo moet men by het Soldee

ren voorzigtig en stout zyn; dat is, voor

zightigh in het werk ten viere te brengen, en

ftout om het zelve na den eyfch te laaten

gloejen en heet werden. Alzo het zeker is,

dat door losheyd en fchruppel, veele onge

lukken daar omtrent geschieden. -

De voorzigtigheyd eyfcht, dat een stuk

Zilverwerk, het welk gefoldeert moet wer

den, op die te foldeerne plaats, wel schoon

moet zyn. Is dit een oor, poot, kandelaars

pyp, of iets diergelyks, zo is het best, dat

beyde zyden, die op malkander staan te

•koomen, wel met een vyl gevrift, of schoon

gemaakt werden, en vooral bezorgt, dat

beyde die stukken zo digt op malkanderen

fluyten als mogelyk is. Akzo wel te fluy

ten, en schoon zynde, een onweerspreke

lyke weg baant, tot wel en net Soldeeren.

Noit moet men denken, dat eenige hollig

heydt door de Soldeer zal werden gevult,

Alzo dat niet alleen omzeeker, (maar al ge

fchiedende) zelden of nooit goed en is, of

het moest aan een stuk zyn, daar naamaals

niet of weynig meer aanstond gefoldeert te

werden, om dat kennelyk is, dat alle Sol

deeren fpomfieus loopen, en derhalven :
- dik
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dïkker hoe meerder, alfchoon dat die uyt

het vyer komende, zig nog zo glad ver

&OOIGCI1.

Om twee holle stukken (het zy geflaagen

of gegooten) wel vlak te doen fluiten, is

een vlakke blaauwe steen van goed gebruyk,

op welke beide die helften konnen werden

gevreven, en zo de hoogtens ontdekt, die

dan zoetjes met een 'vyl konnen werden af

genoomen, dus moeten die fluiten voorts

met fteevige yzerdraat op malkanderen ge

bonden zo zal dat goed zyn

Heeft men een stuk werks daar een vlak

ke, boodem onder komt, die van binnen

gezien kan werden, als kam, poeder, en

andere doozen, die boodems zyn best door

't flypen met puimsteen en schoon waater

gevrift, om dat vyl, of schrapftreeken, qua

lyk op een boodem staan. En daar op die

manier gevrift is, zal de Soldeer wel loo

ipen, en ook houden, dog de banden daar

die op de boodems koomen te staan, moe

ten met de vyl gevrift werden; voorts moe

ten alle boodems week en ftark zyn, eer

die onder eenig werk werden gebragt, om

dat de ervaarentheid leert, dat harde boo

dems ordinaar ruim trekken, en die niet

ftrak en vlak onder een werk werden ge

bragt, zullen,by het Soldeeren zeer zelden

strak of vlak werden. . -

Het opbinden of krampoeneeren van een

band en boodem te zamen, vereifcht ook

V H 4 : zy
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zyne opmerkinge. In 't generaal is 't goed,

alle boodems wat steevig van Zilver te nee

men, en daar het geschieden kan, zo ver

onder de banden laaten uitsteeken, dat daar

bequaamelyk Soldeer kan werden opgelegt,

en ook niet meerder, dat doet de Soldeer

dwingen in de voeg te trecken, en de

boodems blyven vlacker staan. Gemerkt

die boodems verder uitsteekende, de Sol

deer veld geeft om op te konnen loopen,

en occasie dat de yzerdraat of koolen, die

kant konnen op duwen of trecken na de

hoogte. En daar door werd veeltyds ver

oorzaakt dat de boodems zig in 't midden

na onderen uitzetten, het welk zeer zelden

zo werd gerepareert, of het kan van kun

digen gezien werden, en het geeft een mis

ftand aan 't werk. -

Zoo nu een boodem het alderonderste

van 't werk is, dan kan daar gevoeglyk

een dunne yzer-blecken plaat werden on

der gebonden, het welk zeer fteevig is, dog

dan moet het vier by het Soldeeren, onder

ook heeter werden gemaakt; ook kan men

een steevige yzerdraat plat flaan; en na het

fatzoen des bands zo formeeren, dat die

daar regt tegens aanpast, die dan onder te

gens de boodem gebonden of gekrampoen'

neert, is ook goed. Maar in deze tyden

de gewoonte zynde, (en dat ook de order

en , welstand is eifchende) een Bafeel (of

Basus) onder een boodem te brengen, zo
's - a T kan



( 121 )

kan met nut een yfer bleeken plaat in die

Bafus werden gevoegt, en zo te gelyk te

gens de band werden aangebonden.

Alle banden van Zilver op zig zelfs meeft

aan malkander gefoldeert zynde, en dat

booven dien de banden meeft altyd onder,

en veeltyds onder en boven, met Zwafys

(of Lyftwerk) zyn belegt, die rond of

ovaal op zyn minst ook eenmaal, en vier

of agtkant al veele maalen zyn gefoldeert,

zo is 't noodzaakelyk, dat zo wel om den

band als zwafis, eerst een steevige yzer

draat, wel vast werd gebonden, alvoörens

de boodem daar werd ondergebrogt ; dit

niet geschiet zynde, loopt men gevaar dat

in 't Soldeeren van band en boodem te zaa

men, de band kan losfpringen, de zwafis

verglyden, en zo het geheele werk beder

ven; ook kan tegens het verglyden der

zwafis, met het opsteeken van een kram

poen, of een weynigje heftlym, werden
VOOI ZlcI), -

Heftlym moet niet anders als ter nood

werden gebruykt , ter oorzaak, dat het

werk in 't vier daar heel vuyl van werd,

en ten eersten niet wel kan schoon afge

kookt of geschuurt werden, en ook, om dat

in 't vier (het zy door het teegen stooten,

van koolen of anderfints) altoos van de

Heftlym iets afvalt: zo dat nu valt op een

te Solderene plaats, zo zal de Soldeer voor

die reys, op die plaats niet wel loopen, en

5 - geeft
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geeft alzo occasie tot een heel stuk werkx te

bederven. Maar heel goed is die, tot het

doen vast zitten van een krampoen in het

vier, om dat die gloejent werdende, hare

kragten verliefen en heel ligt afvallen, dat

als die met een weynigje Heftlym aan 't

Zilver zyn gehegt, zeer zelden zal gebeu

ren: ook kan die werden gebruykt tot stee

vinge van een boodem onder Doofen, zo

die daar egaale dick werd tegens gestree

ken. Maar een yzer blecken plaat is daar

toe beeter. Geen werk moet werden be

heft, of het moet alvoorens zyn Beboraxt,

met Soldeer beleid en gedroogt, op dat de

Borax en Heftlyin daar die digt by mal.

kander moeten werden gebruykt, zig niet

konnen vermengen, want dat geschieden

de, zal 't nimmermeer Soldeeren. Ook

. kan die op een gefoldeerde plaats, na dat

die alvoorens Beboraxt is, tegens het weer

verloopen van de Soldeer werden gestree

ken, (alzo die verkoelende is) en zo is die

van nut, ter plaatsen daar men groote stuc

ken werkx van flegt Zilver maakt, en niet

wel meer, als een zoort van Soldeer kan

werden gebruykt.

: Nog is tot voorkoominge van het ver

*loopen der Soldeeren te gebruyken, gemaa

len of fyn geschrabt kryt, dat met fchoon

waater als een dicke Pap is aangemaakt, en

op de gefoldeerde plaatsen gestreeken; ook

werd daar wel wat uitgebrande (of opge

-- -- - loo
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Hoopene) Aluin onder gemengt, dat geen

quaad doet. En zulke Aluin, kan ook al

lèen, van 't zelve gebruyk zyn, zo die als

Borax werd aangemaakt, en over de gefol

deerde plaats gestreeken. Dog alle gefol

deerde plaatsen moeten alvoorens Beboraxt

zyn en gedroogt, eer dat eenige andere be

fineeringe tot houdinge der Soldeer, daar

werd opgebrogt. En die bestrykingen van

Kryt en Aluin, kooken of byten:
lyker weer van 't Zilver af, als Heftlym.

Daarom is zulke Kryt dienstig tot het toe

fineeren van gaaten in eenig doorgebroo

ken stuk, dat gefoldeert moet werden, al

zo dat, de doorfpeelinge des vlams wel kan

beletten, en nooit zo vast als Heftlym in

die gaaten zal blyven zitten,

Zo het gevalt dat men moet Foldeeren,

heel na aan iets dat gegraveert of gedree

ven is, en vreest dat de Soldeer in dat werk

mogt loopen, zo is 't goed. Het werk be

boraxt, met Soldeer beleyd, en gedroogt

zynde, kryt op die plaatsen te stryken, daar

Inen de Soldeer weeren wil. Alzo de er

varentheid leerd, dat de loopende Soldeer,

het Kryt, altoos zal myden, welk hulp

middel men veelmaalen genootzaakt is, ook

-'

by het opbrengen van Zwafis, en goe- •

deronnen te gebruyken. om alzo de Soldeer . .

als te noodzaaken, zyne gedeftineerde plaats

te betrecken. - -

Eyfcht de welstand van een stuk ve:
- dL
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e

dat aan 't eene endt wyder als 't andere is,

Zwafis (of Moluren) op de een of ander

plaats daar om te brengen, dan moet zoda

nige Zwafi (of Molleur) alvoorens die

werd toegefoldeert, , op zyn kant werden

gebogen, zo veel als het beloop van 't werk

(om welk die staat gelegt te werden) is

eyfchende. Welk vereyfch men zal wee

ten, als met een kromme paffer, die nette

wyten, van de plaats daar de zelve staat

gelegt te werden, is genoomen, en ook de

wyten, van de naaufte plaats des zelven

werks. Teykent op dien lyn de juyfte

hoogte dier plaats, daar de Zwafi- moet

leggen, en de naauwste plaats des zelven

werks, op zyn behoorlyke distantie van

malkanderen, voorts treckt 2 kruyslijnen,

de een op de hooghte, de ander, op de

naute, zo dat des zelfs eynden, eeven ver,

van de midden-lijn uytsteekende, de jufte

wijte, van de plaats der Zwafi! en het nau

fte des werkx, aanwyfen; dan treckt twee

fchuynffe lijnen, reght langhs de eynden,

der beyde uytsteekende kruys lynen, zo

lang, dat die ter weederzyden, de middel

lyn koomen door te fnyden houd dan, die

doorsnydinge op de middellyn, 'voor het

.Senter, of middelpunt, zet het een end des

paffers daar op, en het ander op een der

uyterste dwarslyns hoeken, daar de plaats

des zwafis mede is aangeweefen ; Trekt

een booglyn, van de eene tot de andere,

- - - buygt
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buygt dan deze zwafi, of molluer, op zyn

kant juft zo, als die booglyn is, voorts toe

gezet en gefoldeert, zo zal die onfylbaar

fluiten, en op deze manier konnen alle

fpitsloopende banden werden gefneeden, hoe

groot of klyn die ook mogen zyn. 4.

Ook kan men een zwafi regt toe gefol

deert zynde, op een bagorfi, of Speerhaak,

door middel van een houten, of beenen

Haamer, aan de eene zy wel wat nauwer

flaan.

Het Printje fol. 5. vertoont de Trecken.

Van een gemackelyke Soldeer-Lamp.

: A": de heedendaagse Zilverwerken ,

W (door het aan en opbrengen, van de

verscheiden Sieradyen) veele maalen Sol-, .

deerens onderheevig zyn; En dikwils ge

beurt, dat het een of ander deeltje niet al

tewel vast loopt, waar door ook wel Lec

kafys, en waatervaater blyven, en de maa

ker zig (uyt vrees voor 't verloopen van

Soldeeren, afvallen van ftucken, en ande

re ongemacken) ontziet een geheel ftick,

om een kleen leckie, of foutie, weer in 't

vier te brengen, om alle deze ongemacken

voor te koonnen, zo heb ik uitgevonden en

gemaakt, een gemaklyke Kopere Soldeer

Lamp, door welkers behulp, men alzul

ke kleenigheeden, en ook veele andere

dingen, (zonder een geheel stuk w:
- w C



(126 )

heet te maaken) gemaklyk kan Soldee.

fell,

Deze is rond en na giffing 3 du. over

zyn diameeter wyd en 1 du. hoog, zynde

booven (voor 't storten der Oly) bondts

gewys overgehaalt, achter aan dezelve is een

Kooperen Pyp, zo lang, en wyd, (dat

daar een houten steel, om by vast te hou

den) kan werden ingestooken, en te ftie

ren waar men die wil gebruyken. En voor

aan dezelve nog een Pyp, ter lengte van 5

à 6 duim. daar die aan de Lamp gefoldeert

is, zo wyd, dat daar een steevige vinger kan

in gestooken werden, loopende na vooren

pladt en wyd, na maate van de Katoene

Hennepe, die daar in gebruykt staan te wer

den. Deze is van booven fchuyn afgesnee

,den, en onder die Pyp een Plaatje, dat daar

wat voor en ter zyden uytsteekt, dit dient

om by 't gebruyk te beletten, dat de lugt

van 't vier, niet zo ftark kan na booven

trecken, dat men van de vlam geen Mee

fter zou konnen zyn, zo als de Print fol.

5 met 7 van ter zyden, en 8 van binnen

vertoond. Zulken Lamp hebbende, dan be

hoeft het werk maar eeven gloejent te zyn,

en dan door middel van een Soldeer-Pyp,

die na de hitte des viers, groot moet wer

den gemaakt, (zo 9 vertoont.) De Spidts

der vlam, van zulken brandenden Lamp op

de te Soldeerene plaats, geblaafen doet het

daar heeter werden, en de Soldeer gemak

- „- lyk
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lyk loopen, by deeze machine heb ik veel

nut, en voordeel bevonden, laatende die

verder, tot gebruyk en verbeeteringe, van

een jegelyk.

Hoe verfcheiden Zilver Soldeeren werden

gemaakt, die alle heel wel

loopen.

N. Hoogduits-Landt, en ook hier in

: Hollandt, hebben veele Mr. Zilver

Smidts, de gewoonte tot haar Soldeeren te

neemen, zulk Zilver, als zy daaglyks ver

werken, om reeden; dat zy zig verbeelden:

op deszelfs deugtzaamheidt , te beeter te

konnen verlaaten, dog de reeden bewyfen

het teegendeel al te overvloedig, om zig

aan deeze verbeeldinge te houden, gemerkt

alle Werk-Zilveren, met rood Kooper op

haar jufte voet zyn gebrogt, en 't rood

Kooper zeer hard in 't vier zynde, kan niet

anders als een loomigheidt in de Soldeeren

veroorzaaken, en van flegt Zilver gemaakt

zynde; nooit glad weg loopen. Hoe veel

werks dat de Mr. dikwils veroorzaakt, leerd

de ervarentheidt. Het is bekend dat zom

mige het doen om voordeel; Gemerkt zy,

booven het rood Kooper dat reeds in 't

Zilver is, nog zo veel geel Kooper zetten,

als eygentlyk by fyn Zilver moest werden

gezet. Dus reekent men dan dat rood Koo

per winst, brengen dezelve op zulke p:
- elf
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fen daar die niet zigtbaar is, en wel in

ten overvloed: Dog de winst heeft zyn

Mr. ook wel bedroogen, daarom is niets

beeter en gerufter, tot het maaken van goe

de, (en regtveerdige) Zilver, Soldeeren,

als het fynste te bekoomene Zilver, en dat

geprepareerdt, met zuiver geel Kooper, en

zulks na de natuur des Zilvers, daar die toe,

Staadt, te werden gebruikt.

Neemt dan tot groote keur (of Zilver dat

11 pen. en daar booven houd) 1o lood fyn

Zilver en 2 lo, gèel Koöper, kaat dat de

hardtste Soldeer zyn, om alle gegootene

ftucken, of ander zwaar goed te zaamen

te brengen, die zal wel houden, wel loo

pen niet ligt verloopen, en ook niet los

laaten. *.

Tot de middel Soldeer 1o lo, fyn en 4

lo. kooper, en tot week 1o lo. fyn 6 lood

Kooper, welke ik wel zo vlug vinde als

men op 't laaft noodig is. -

Vorder staat het ten keure van een jege

lyk om zyne Soldeeren zo week of hardt

te maaken. Als men die denkt, noodig te

hebben; dog altoos van fyn, en geel. Dan

zal de Soldeer zelden of nooit in 't werk

vreeten, en weinig, of geen zwarte plec

ken nalaaten, het welk men van Soldee

ren daar rood Kooper (en nog meer daar

Spijouter of lood onder is) onvermydelyk

is te verwagten. --

Tot kleyne Keur, of Zilver dat 10 pen.

CIr
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en daar omtrent is houdende, neemt 10.

engels fyn en 4 eng. geel, laat dit de hard

fte zyn, en tot de weeke 1o eng. fyn en 6

eng. geel, met deze zal men alles konnen

Soldeeren, hout het te verwerkene Zilver,

wat min of meer, zo prepareert de Soldeer

ook daar wat na, dog ik meen door de be

vindinge geleerd te hebben, dat wanneer

by: 1 lo, fyn Zilver meer als 6 eng. geel

Kooper werd gezedt, het Kooper als dan,

' Meester van 't Zilver werd, en nooit heel

gladt zal loopen, dog zynder die 3 lo, geel

en 4 lo. fyn neemen, welke Soldeer ook

kan werden gebruykt, dog niet ter plaat

fèn daar de zelve kan gezien werden.

Tot groote Keur werd ook een harde

Soldeer van 4 lo, Zilver een en een twee

de lo... rood en een tweede lo. geel ge

maakt, de welke heeden veel werd ge

bruykt, om 't werk eerst te zaamen te

brengen, en ook wel misbruykt, met die

op onzigtbaare plaatsen te veel te leggen,

dog deze wil. loopen en ook wel houden.

Kennelyk zynde, dat geene Soldeeren,

hoe goedt ook gemaakt konnen loopen, zon

der wel beboraxt te zyn, zo werd daar

van veele toegenoomen, fyne Borax alleen,

die heel wel doet loopen, maar ligt de Y

ferdraaden (met welk het werk: is)

aan 't zelve doet vast zitten, derhalven is

men genoodzaakt, het gesoldeerde werk (nog

gloejent zynde) de: af te doen. o:
v --- f: - 3 - 2 - - - - dit

- r - - "



. ; ; ? , ( 13o ), -

dit voor te koomen, zo neemt 8 lo, Bora,

4 lo. Smout van Glas, en 2 lo, Zout, of "

8 lo, Borax, 3 lo, smout van Glas, en 4, §

lo. Zout, alzo gemengde Borax, geen Y- -

ferdraat doet vast Soldeeren, en de Soldeer

eeven wel doet loopen. Het is ook Min

nafi; gemerkt de Borax fomtydts tot zeer

hooge prys loopt, daar het Smout, en 't Zout,

altoos; veel civielder tè bekoomen is, maar s

alle Borax, het zy, die gemengt werden of -

te niet, moeten heel fyn werden gestampt,

in een (wel::v: op dat die ,

met fchoonwaater als tot een Papie konnen :

werden aangemaakt, en de mengfels ter

deeg door malkanderen koomen, fyn ge- ºf

ftamt zynde kan men die in een glafen Vles :

wel toegemaakt voor stof, en op een droo

ge plaats gezet, tot het gebruyk bewaa-

ren, veele laaten de fyne Borax (op een 3

fchoone Zilver of Koperen plaat oploopen,)

dan ryfen, ofKoken de Paljoenen, zo ligt niet

van 't werk af, en 't is ook minder moeiten te

ftampen. Dogzommige meenen, dat de Borax

door 't oplopen yets van zyne kragt verliest,

Van 't gieten zo van Zilver als Goud. .

Oe grooten gemak, en voordeel, de

:

:

- :

TR Konst van Goud en Zilver, . wel te

konnen gieten, zynen Meester aanbrengt, 3

is een ieder, Goud en Zilver Smidt kenne-,

lyk, zo dat om 't zelve wel te konnen doen .

zeer veele: is. | | | | - -

- Voor
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Voor 't eerst wert daar toe vereist Zil

ver dat niet anders als met rood Kooper

gealjeert is; Om dat de ondervindinge myn

heeft geleerd, dat Zilver, met rood en

geel gealjeert, nooit zo goed zal loopen

als dat geheel, met rood gealjeert is, en

geheel met geel gealjeert zynde, deugt

gants niet, alhoewel zommige dat (hoe

zeer het ook teegens de wetten is) om winst

doen. Gemerkt men op veele plaatsen, het

gemaakte Zilverwerk, ' niet anders als by

Toets probeert, (dog dit laaten wy voor

die voordeel zoekers over, ) en ftellen vast

dat alle geel in 't Zilver, tot gieten niet en

deugt. De reeden zyn, dat het geel Koo

per by. het gieten in een Vles, of Vorm,

een rook en geelachtig fel Naladt (zo als

by 't uytgieten van Soldeer klaar kan wer- .

den gezien) en deeze beyde verhinderen het

Zilver zynen: -

. Geheel fyn Zilver, is ook onbequaam

tot gieten, om dat zyne fynheidt zeer groo

te hitte vereyft om te fmelten, en de minste

lugt, of Kou, het weer doet styf werden,

zo kan dat onmogelyk met nut, tot het

gieten van eenig stuk werks gebruykt wer

den, daarom is tot gieten afderbequaamst

Zilver dat 1o. pen. en daar omtrent is hou

dende, wat laager als 9 pen. koomende,

zo zal een opmerkent gieter bevinden, das

de veelheid van 't rood, het Zilver beleds

in zynen loop, en 't gegootene zal ook
I 2 fmg@
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meesten tyd met Putten gezoogen zyn.

- Het fmelten geschied bequaam in een Y

feren fmeltring, om dat in dezelve de koo-

len digt by malkander blyven, de fmelt

kroefen vast staan, en het Zilver kan daar

in, (door de beslootenheid der hitte) al vry

heet en dun gemaakt werden, vermits de

wind, door een blaakbalk daar in gedron

gen zynde, het vier aan alle kanten zyn

uitterfte hitte doet geeven.

Yfere Kroesen zyn tot gieten van Zilver

het beste, alzo die teegens de ingeblafen

wint fterker, en het Zilver van naturen hee

ter en fmeediger doen werden als aarden,

dog zo kan men uit aarden Kroefen ook

wel gieten, en ik houde onder deefe de

blaauwe voor de beste. .

Het Zilver in de Kroes gesmolten zyn

de, en om het zelve dan nog heeter, en

dunder te maaken, daar toe heeft byna een

ieder Mr. een byzondere Manier, maar de

bevindinge heeft myn geleerd, - dat Goud

en Zilver (zonder hulp van flos; zo als dat

de Hoogduitfen noemen) in een goed vier

wel heet gemaakt het beste is, alhoewel

niet ontkend kan werden, dat door de een ,

of de andere flos, het Zilver in de Kroes

vlugger fchynt te werden, dog dit brengt

zyn gebrek ook meede, gemerkt dat de

opgefette flos, valtoos een lichaam (op 't

gefmolten Zilver) na laat, en dat voor een

gedeelte by 't uitgieten voor heen in:
, r". - . . Vles
-
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Vleffen loopt, zo kan dat niet anders als

in 't gegooten werk, veel putten veroor

zaaken, om dat daar het lighaam der Flus

plaats genoomen heeft, geen Zilver kan koo

men, hier dan bygevoegt die putten en hol

ligheeden, die alle Metaalen van naturen

onderheevig zyn, zo is 't gegootene zoo

veel te onzuyverder. -

Dus vast gestelt zynde, dat Zilver op .

zyn jufte voet door Rood-Kooper gebrogt

zynde, zonder eenige Flus, of Flos, door

middel van een welgesteld Vier, het be

quaamste tot gieten werd gemaakt, en ten

allen tyden, het vaste, gladste en zuyver

fte zal werden bevonden, zo zyn de Ffus

fen evenwel goet, , op daaglyks ingekoft

Zilverwerk, het welk een Zilverfmit veel

tyds genoodzaakt is, zonder fineeren te ge

bruyken, en dat altoos meer of min, met

Soldeeren befwaart zynde, zo doet een

Flus (op zulk gefmolten Zilver geworpen),

dien huid welke het geel veroorzaakt, en

't Zilver in 't fmelten zig fchynt van te wil

- len ontdoen, (alzo dezelve gedurig booven

komt,) weer als met het Zilver hereenigen,

glad en gemackelyk uytgieten. Dog, dat

Zilver kout geworden zynde vertoont boo

ven aan de geut, zyn innerlyk gebrek.

. Voorts werd tot het gieten in zand,

eerft Koopere, Yfère, of Houten zoge

naamde gietfleffen vereist, die wel vast en

digt op malkander fluyten, en by 't opnee
“I 3 Imen
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men gemackelyk los gaan. Het Printje fol.

4. vertoont met 24, zo een, dan goede zant

waar toe men hier te Lande ordinaar Brus

zels-Zandt gebruykt, die van natuuren wel

goed is, dog door konft veel kan werden

verbeetert, alzo de bevindinge leert, dat in

nieuwe Bruffelfe-Zand, niet wel kan ge

gooten werden, zo dat die, door veel, en

wel te gebruyken beeter werd.

Ik heb voor goet gehouden, dat de nieu

we Zand, eer men die tot gieten gebruykt,

nat en tot ballen werd gemaakt, die ballen

in een helder kool Vier gegloeyd, op dat

alle brandstoffe van de zelve werd weg ge

noomen, welke anders in 't gieten, eenige

ruygigheid aan 't gegootene moet toebren

gen, voorts die gegloeyde ballen fyn gestamt

of gevreven, in fchoon waater gedaan, wel

omgeroert, het driftige dan afgegooten in een

ander tobbetje, (dat gezonken blyft deugt

niet) en laaten bezinken, gezonken zynde,

giet het waater zoetjes af, laat die droogen,

het zal goede drukzant zyn, en door 't ge

bruyk langs hoe beeter werden, mits dat men

die voor alle stof en vyligheid confervee

re, daarom moeten alle drukbakken niet

gebruykt werdende met een dekzel werden

toegedekt. Zoo men dan eenig model van Zil

ver begeert na te gieten, dat kan in zulken

zand gedrukt zynde gegooten werden, welk

drucken en gleten, niet wel als door hant

dadig onderwys kan geleert werden.

Goede



-

- Goede stofzand is by 't drucken van

groote aangeleegentheyd, deze werd op

de eene helft van een gedrukte vles gestrooit

of gestooven, voor dat de ander helft daar

werd opgedrukt, om reeden; dat anders de

- te zaamen geparfte zand niet weer van mal

kander te krygen is. Dit stof werd van een

ieder by na byzonder gemaakt en gebruykt.

Veele neemen stof van houds-koolen, doen

dat in een fyn linnen zakje, en stuyven dat

zo over de "Vles met zand en patroonen,

andere vylen met een vyl, van een houds

kool booven de Vles en Patroonen, welke

beyde manieren de zand en patroonen heel

wel doet loffen. Maar hier dient geweeten te

werden; dat koolstof door het heet inge

gooten Zilver verbrant, en dan een ruig

heidt op 't gegootene veroorzaakt. Hier op

zal ligt geantwoord werden; dat die kool

ftof, door middel van een Penfeel, of Haa

fepoot, weer van de Patroonen afgebor

felt zynde, die ruygigheid kan werden

woorgekoomen, dat ik in zo ver toesta,

maar gelet zynde, dat die ftof; van tyd,

tot tyd, in de drukzant blyft, zo moet

noorzaakelyk volgen, dat op 't laaft geen

Goudt of Zilver, glad in die zand kan wer

den gegooten; Zo dat in goede drukzant,

geen koolstof, moet gebruykt werden;

Maar in 't tegendeel, zulken stofzand, dat

, geen verbranden onder heevig is. Hier toe

: men neemen gewaffen ameril, die eerst

I 4 ge
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gegloeidt in een nieuwe Smelt-Kroes, dan

in een fyn linne zackje gedaan, en gebruykt

zo als van 't kool stof gemelt is. Gegloei

de en wel fyn gevreevene drukzant ge

bruyk ik hier toe het meest. Ook is heel

|

i

»

:

*,

goet, Trypel, Puimsteen, Kroeszant, en: -

alle stof dat van naturen droog, en geen

verbranden, onderheevig is; midts dat het

, alles wel fyn gemaakt, en niet overvloedig

gebruykt en werd. . . . . . .

Zulken stof dan op de eene helft der vles

gestrooyt zynde, dan werd de ander helft,

daar op geleyd, met zand gevuld, en zo

vol drukt. -

Het nat, of aanmaaken der drukzand

werd ook op verscheyden manieren gedaan,

dog het curieufte is, dat men de zandt (ge

bruykt zynde) weer fyn maakt door mid

del van een kloot, of houdt, voorts door

een fyne hairen, of floersen zeeft zift, en

dan nadt maakt, dog' met deze hoeven

de modellen, of patroonen maar bedekt te

werden. En het overige der vles, kan met

zandt, die vogtig fyn gevreven is, gevolt

werden, om de minste moeiten. Veele

maaken de drooge zand nadt, met zwaar

bier, waater daar Salarmoniak, of Lym

- in gefmolten is, waater met stroop, zout,

pis, en veele verhittende, en kleevende

middelen. De kleevende zyn heel goed om

de zandt wel te doen houden en net druk

ken, de verhittende (om 't Zilver of Goud)

- - , by
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by 't gieten in de vles, eenige vlugheyd by

te zetten, het welke beyde wel waar is,

dogh zo houde ik die hinderlyk in 't gie

ten, om dat de vettigheyd by 't ingieten

érook in de vles geeft, en de verhittende

eenige beweeginge aan 't ingegotene toe- .

brengt, welke beyde dikwils oorzaak moe

ten zyn, dat het Zilver of Goud, op de een

of ander plaats in zyn loop werd gestuyt,

en ook veele ruyg-putten in 't gegootene

veroorzaaken, a vast gesteldt zynde dat alle

rook of beweeginge in een vles quaat doet.

Daarom meen ik het zeekerfte te gieten, als

de zandt (niet anders als) met fchoon wa

ter is aangemaakt, wel door malkander ge

vreeven, (op dat die taay werd) en niet

natter als dat die met een handt bequaam

tot ballen kan werden gedrukt. . . . .

Van zulken zandt dan een vles gedrukt

zynde, zo moeten daar gooten, tot paffafie

van 't Zilver, werden ingefneeden, het welk

met cen mes kan gefchieden, dog een stuk

je kooper of yzer, aan 't eene endt krom

geboogen, en scharp gevylt, (by vorm van

een ridts) is beeter, en nog beeter, als

men neemt expreffe looden modellen van

gooten, die wel na 't werk zyn gemaakt,

en te gelyk met de patroonen gedrukt, dan

zyn de gooten altoos gladt, en op eene

egale dickte, ook niet zwaarder aan 't

werk, als men die wil hebben, nog en mor

felen by 't ingieten ook niet af; dog voor,

I 5 aaII
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aan de mond van de vles, moet de goot zo

wyt werden gemaakt als geschieden kan,

dan dringt het zilver by 't ingieten ftark

deur en het zilver wel heet zynde, zo zal

zelden mis gegooten werden. Voorts b&

strykt de gooten door middel van een Pen

zeel, met waater daar wat Gom ingefmol

*,

ten is, zo zullen die niet afmorfelen, en

geen zand putten in 't gegooten werk

veroorzaaken. Voorts zedt de gedrukte

Vleffens teegen het vier beyde op mal

kander zo als die gedrukt 'zyn, het welk

goed is tegens het schenden, ook blyft

de zand beeter teegens malkander fluy

ten. Anders kan jeder helft apart werden

gedrooght dat raffer voort gaat, dogh dan

is best, die zydt der-vles daar geen figuren in

zyn, teegens het vier te zetten, dog nooyt
zo heet dat de zandt gloeyent kan werden,

om dat door 't gloeyen, de zandt los en

ruyg werd, en de vleffen op 't hoogst be

derven, maar wel zonder te gloeyen ge

droogt is heel goedt.

De Vleffen dan dus gedroogt zynde, zo

laat, die weer kout werden, blaaft (door

middel van een blaasbalk) alle ftof daar
" , schoon uyt, veegt met een drooge zafte

Penseel, alle de gooten door, en zo het

werk glad is dat gegooten zal werden, mag

dat ook met die Penseel werden door ge

veegt, dogh met eenige figuren zynde,

moet daar niet aangeraakt werden, als met

* uyt-
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:

uytblafen. Voorts de Vleffen te zamen ge

legt, in de Giet-pars gezegt, en het wel

heet gefmolten Zilver, daar stoutmoedigh

in gegooten; by deze manier, heb ik myn

ten allen tyden het best bevonden, en 't ge

bruyk van heete, natte, of gegloeyde Vlef

fen, laaten vaaren, hoewel ik verzeekert

ben dat andere het beminnen. - , " . "

Het is nut, dat alle Smelt-kroefen, in 't

vier met een yzer plaatje werden toegedekt,

dat weert alle vuyligheyd uyt de zelve, en

het doet het Zilver ook heeter werden, zo

't dan nog gevalt, dat op 't gefmolten Zil

ver eenige vuyligheyd dryft, moet dat,

met een Handt blaasbalk werden fchoon af

geblaafen, of met een tang werden afge

noomen, de Vleffen dan maar wel toege

parft zynde, zo hebt gy een goede goot te

verwagten , en door veel te doen (met

opmerkinge) leerd, men gieten tot verwon

deringe van die geene; die 't haar niet en

verstaan. De Giet: tangh wat gloeyent ge

maakt, doet by 't aanvatten der Kroes,

het Zilver niet schricken, en zo spiegel

gladt als 't in de Kroes staat in de Vles

uytgieten, dus het Zilver of Goud, in de

Vles gegooten en kout geworden zynde,

dan neemt de Vleffen van malkanderen,

fnyd of zaagt het gegootene van zynen

goodt, en maakt het op. , «

Tot voorkoominge van lugt putten in 't

gegootene, is goedt eenige ronde kogeltjes
mCC
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meede in de Vleffen te drucken, en aan

de holligheeden geen gooten te maaken, op

dat de lugt zigh daar in kan verbergen;

En nogh beeter, als men van de zwaarste

deelen des werkx, dat gegooten staat te

werden, eenige lught gooten maakt, die

haar uytkomst booven bezyden, de mondt

der Gietvles hebben, alzo de lught door

dezelve van onder na boven kan uytvliegen,

en 't Zilver vry laaten paffeeren.

Eenige Preparatie van Gietzandt, alzo veels

meenen dat de prepareeringe des Zandts

groote avantafie by 't Gieten geeft

zo volgen hier eenige Refepten.

N Eemt 3 pond Bruffels Zand, 1 pond

Zwarzel, deeze aangemaakt met waar

ter, daar Salarmoniack ingefmolten is, of

Bruffels Zandt gegloydt, en dan tot yeder

pond een lo, Salgemy, en daar mede aan

gemaakt. . - -

Een pond Bruffels Zandt, een vierde po.

Trypel met waater daar Stroop ingefmolten

is, aangemaakt drukt heel net. M.

Bruffels Zand met waater daar Gom in-

gefmolten is, ' of goet Bier aangemaakt,

drukt wel en droogt heel hard. -

, Bruffels Zand, met heel fyn gestamte

leijen gemengt, drukt wel en staat wel te

gens 't vier.

- - - - n Hse
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Hoe Fluffen tot heet en dun maaken des Zilvers, .

in 't Vier geprepareert werden.

-

- . *

Eemt As van Beuken-Hout, zigt dat

met warm waater door een doek, doet'

dan in die doorgezigde loog wat fyn ge

ftamt Zout en Wynsteen, doet dat te zaa

men in een aarden Pot, laat het verwaafe

men dat in de Pot blyft hout tot u gebruyk.

Of neemt 1 lo, Wynsteen een vierde lo.

Smout van Glas, 3 vierde lo. Salpeeter, en

I agfte lo. Salarmoniak, alle fyn gestampt.

Andere neemen 1 lo, Wynsteen, 1 lo.

Veniziaas, of ander Glas; 1 vierde lo, Bo

rax, ook alles fyn gestamt. -

Ook werd genoomen 2 lo, gebrande

Wynsteen, 1 vierde lo. Salarmoniak, een

tweede lo, Borax, 1 vierde lo. Salpeeter,

ook fyn gestamt, dit meent men het Zilver

fmeedig te maaken. - ' -

Heel kookent zal 't gefmolten Zilver in

de Kroes werden, als men daar op zet een

Flus die gemaakt is van 2 lo. Wynsteen, 1

ló. Borax, een tweede lo. Pot-As, en een

tweede lo. Salpeeter, van alle deeze Fluffen,

behoeft op 4ö lo. Zilver, maar een vinger

hoet vol te werden opgezet. -

* *
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Van Goud te gieten.

Et-Goud wert in 't gieten als 't Zil

ver behandelt, maar valt wat onge

maklyker om zyne traagheyt in het koopen,

het eyft derhalven een heet Vier, en de

Kroes van binnen met fyne Borax gestre

ken zynde, eer dat die in 't Vier werd ge

zet, zal 't Goud heeter werden, en ook

glad uyt de Kroes vallen. -

Alle Goud werd het zeekerft in Rood

Koperen Vleffèn gegooten, om dat als men

in Geel Kooperen Vleffen Goud giet, en 't

zelve maar het minst aan de mond dier Vles

raakt, aanstonds ongefineedig is. Al was

dat in 't Vier nog zo fmeedig geweest.

Dog geen andere als geel Koopere voor han

den zynde, dan moet men de mont des Vles

na dat die gedrukt is, zo we, met heft-lynn

bestryken, dat het Goud de zelve in gee

nen deelen kan raaken, die dan zo gedroogt

zynde, kan men zig daar genoegzaam mee

de behelpen, en fmeedig ingieten. -

In voorige tyden (en ook nog wel) goot

men het Goud in Visbeen, welk tot iets dat

niet fcharp behoeft gegooten te werden,

zeer gereet en goet is, men neemt maar twee

van die (zo genaamde Visbeenen) en fnyt

daar met een Mes, van beyde, de dunste en

fpitfte enden af, tot zo ver, dat die dik ge

noeg zyn, om een foort van een mond in te

firy
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fnyden, voorts flypt die beyde op een vlak

ke graauwe steen, aan haare zafte zyden

vlak, zo dat die wel digt op malkanderen

fluyten, maakt dan door beyde 3 gaatjes,

te weeten aan ieder zy van de mond een,

en een onder aan, steekt in de eene 3 Y

fere of Houten pennetjes vast in, en legt

de ander daar boven op, (zo en op die ma

nier als een Koperen giet Vles is,) dus dan

wel op malkander paffende, zo neemt het ,

welk gy begeert te gieten, drukt dat in de

een helft, zo diep als 't Patroon is eyfende,

dan wat Koolstof daar over heen gedaan,

en de ander helft des Visbeens daar vast

booven op geparft, dan weeder van malkan

der af genoomen, het zal heel net gedrukt

zyn , voorts de vereyfte gootjes daar aan

gefneeden, zo is die (Visbeenen gied Vles),

bereyt, en kan zo aanstonts in gegooten wer

den, maar vermits het een Brand ftoffe is,

zo kan het Goud of Zilver daar nooit zo

net, als in zand in gegooten werden, maar

eenig Metaal dat zonder gloejent werden

kan werden gegooten, loop daar in zeernet en fcharp. - av *

Deeze Visbeen zegt men aan de oevers

der Zee te werden opgevist, en zyn by de

Verf verkopers of daar Zilver-Smidts ge

'reetfchap verkoft wert, te bekoomen, en

werden voor Visschobben gehouden.

Van
*
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Van 't door broeken zo in Goud, als Zilver in

Koper, benevens de behandelinge der vylen.

E deurbreekzels werden tweefints ge

maakt, in de eene werden de verkoo. -

fen Figuren, door de gemaakte gaaten ver

toont, en de ander blyft de Figuur staan,

en de gront werd weg geveylt. Beyde zyn

die heel goet, maar konnen op alle plaatsen ,

niet evenwel te pas werden gebrogt, maar

het oordeel des Meesters moet de zelve fchik

ken, daarom heb ik ten dienst des leerlings

hier eenige schetsjes by gevoegt.

In een werk daar het deurbreeken maar

alleen voor fieraat geschiet, houde ik een

weg gevylde grond voor best. Maar, dan

dienden de Figuren gegraveert, of gedree

ven te zyn, deze manier kan ook nog wel

tot een Suykerbos Kap werden gebruykt,

als 't werk, maar wel wert gebonden, op

dat de holligheeden niet te groot en wer

den, zo als aan de nevensgaande fchets in

't Printje fol. 5. kan gezien werden.

Ik wil hier niet zintwiften, over de Vorm

of Figura, maar verzoeke alleen den Lee

zer, hier voor de Figuur te willen verstaan,

dat geene; hét welk als op een grond is ge

legt, of in de dezelve doorgewerkt.

Tot Peeperboffen houde ik de ingevylde, :

Figuuren het best, om dat de gaaten dan

klynder konnen blyven, zo als de Print
meede verbeelt,

1

Nog
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Nog zieje in 't zelve Printje, een confept

convoortje, en een Fruyt, of Confituur

Bakje, die ook op beyde manieren behan

delt zyn, Letter A. wil een Pedestal zyn,

dat voor een bedekt Convoor, Lamp on

der Koffy, of Trekpot, en Teljoor, of

andersints zou konnen werden gebruykt.

Voorts geeft B. te kennen een hoekstikje,

bequaam om in Schiltpat te werden gelyt,

of eenige vierkanten hoek te werden door

gebrooken, C. verbeelt een algemeen twee

fints randtje,, D. een ingeveylde vaas, E.

en F. twee Peedestaaltjes met bollen, G.

aanwyfinge tot generaale deurbreekfels, hoe

dat men door de zelve kan verbeelden,

Namen, Lof, Wapenen, en alles wat men
wil. - -

Niemand gelieve te menen, dat ik alles

vat ik hier van 't deurbreeken koom te zeg

en, voor volmaakt, wil doen deurgaan.

Neen: maar het geschiet alleen, om den

'erling te doen bevatten, hoe dat door ge

laklyke te maakene gaaten, veele fraaje

iguren konnen werden vertoont. . .

Het deurbreeken zo in 't Goud, Zilver,

Kooper, geschiet met expreffè daar toe

maakte vylen, en van deeze houde ik de

gelfè voor de beste van fnee, mits dat die

or 't gebruyk moeten werden ontlaaten:

hedendaagfè Naalde Vylen zyn zeer nut,

o men die heel klyn vint, wel fnyden,

niet ontlaaten behoeven te werden, ook

- zyn

/.
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zynder genuweefe Vyltjes, dog deeze zyt

doorgaans heel zaft, en derhalven beft om

een gat, zoet offcharp te vylen, alzo die ge

me: platter, als de Engelfe of Naalden

vallen, heel fyn en dun kan men gaaten

zagen met een Horlogiveer, het zy dat die

in een loopzaag is gefbannen, of in een

hefje (als een Vyltje) vast gemaakt, deeze

kapt men maar met een mes op beyde kan

ten wat fcharp, en fhyden heel wel. Maar

dewyl het dikwils gebeurt, dat men juft geen

Vyltjes na vereys des werks kan bekoomen,

dan is 't goet die zelfs te konnen maaken.

Neemt hier toe het alderbeste Staal, for

meert daar van zodanig vatfoen van Vylen,

als gy meent nodig te hebben, voorts fnyt

die (met een daar toe gemaakt mes) zo fcharp

zo zaft als gy die begeert, dan bind die met

Yferdraat (voor 't krom trekken) teegens

malkander, voorts met Zeep rondom be

fmeert, wel gegloeyt en in Waater of Oly

afgelest, dan zyn die heel hart, en moeten

weer ontlaaten werden, het welk gemak-

lyk en zeeker geschiet; als men het agter

énd van de Vyl wel schoon maakt, dan op

een helder kool vier legt, zo lang, dat het

fchoon gemaakt endje, heel geel wert, laa

tende de warmte zoetjes na de punt voort

trekken, dan fpoedig in Schoonwaater afge

left, dus behandelt zynde, zal een Vyl niet

ligt breken, nog : geen hoeken uytval

len, en dikwils teegens Engelse uythouden.
• . * - Zo
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Zo nu het deur te brekene werk met

groote gaaten moet zyn, dan giet men 't

vol Lood, of daar toe geprepareerde Pek,

en kapt de gaatjes met byteltjes, net en naar

de tykeninge deur, dat is gaau gedaan. En

fpaart veele vylen, dog tot klyne gaatjes,

of werk dat geen verzetten lyden kan, is

drillen of doorsteeken nootzakelyk. -

Ik heb deurbreekzels op byde, (voorver

haalde) manieren gezien, en gemaakt, die

heel wel stonden, en meene by tyd van

Leeven daar van meer Sehetfen, nevens

indere dingen uyt te geeven.

Van het dryven, en wat dat is.

TY, E nobele dryfkonft, werd meede op

verfchyde manieren behandelt. En ver

heelt de heedendaagse, zo in de behande

1ge als fierlyke verbeeldinge, zeer veel van

oude, en wel byzonder in ornamenten.

aar men zoude de oude en beroemde Mee

rs op 't hoogst verongelyken, als men van

ele haarer gedreeven Beelden niet en roem

In welke de Gebroeders van Vyanen,

der veele andere, een Lauwerkrans (zo bin

1 als buyten deze Landen, ) hebben weg

Iraagen, en van haare beroemde Werken

, (onder de Liefhebbers) als nog ge

g in weefen. En in deeze tyd zynder

nog; die roem in de Konft verdienen.

e net gevormde ::", en Lams:
2 J
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jes in Amsterdam, door een Liefhebber

werden gemaakt, daar van zyn Goude Ho

rologie-Kaften, Snufdoofen , en andere

Goude en Zilvere Werken, genoegzaame

getuygen. -

Het zogenaamde Dryven, is een uytwen

dige verbeeldinge, (op eenig Metaal) het

welk door Ponfoenen is gewrogt, men ver

beelt, daar door alderhande soort van Beel

den, Lof en Blom, voorts alle foorten van

fieraaden, die 't oog eens Mens konnen be

haagen. En hoe veel fieraat, het aan een

Werk daar 't by partyen werd opgebragt

byzet, is den verstandigen genoeg bekent. -

Maar in dit geval: hebben de Oude Dryvers :

wat mis getast, om dat zy haare werken dik-

wils zo vol dreeven, dat daar weynig, of .

geen gladde nog vlakke gront; tuflen byden

bleef, en wel zo, dat men door de onge

lykheyt der grond: fomtyts werk had het

opwerk, uyt de grond, te konnen onder

fcheyden. Het welk (myns agtens) den on

verstandigen het gedreven werk, de naam

van bulterig; heeft doen geeven, en de Dryf

Konft op Zilver Werken, als uyt de Wee

reld doen bannen. -

Deeze quaade naam, heeft de hedendaag

fe Meesters aan geport, dat de Figuren, of

verbeeldingen van 't gedreven. Werk, zig

altoos op de grond moeten vertoonen. Al

leens, wat het ook mag zyn, en hoe flaau

het Werk ook is aangelegt, dus behandelt

* . - zyn

e
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:

'zynde, dan zal zig de Figuur wel zo klaar

vertoonen, dat een botterik wel zal konnen

zien, dat het geen bulterig, maar Sieraad en

Konft werk is. -

De Aloude, een vlak ftuk Zilverwerk met

eenige gedreven ornamenten willende verfie

ren, planeerden zy dat zelve wel glad, en

lieten 't niet dicker, als wanneer men daar

met een fpijfè Ponfoen, aan de eene zyde

zoetjes opfloeg, het bultje daar door ge

maakt: aan de andere zyde, onderscheydent-,

lyk kost gezien werden, zulken Plaat brogt

men hard op de Pek, teykende het gedefi

dereerde daar op, en volghden die teyken

trekken, met een fpits (dog van onder rond

Ponfoentje) dat men pikkel of ponteljeer

Pons noemt, door middel, van met een klyn

hamertje daar op te flaan, - maakende zo

putje aan putje, op alle de getykende trek

ken, zo hart, dat men die Plaat omgekeert

zynde, de volkoomen tykeninge, door de

geslagen bultjes, aan deszelfs ander zyde

koft zien, voorts wierd die Plaat van de

Pek afgenoomen, gegloeyt en fchoon ge

maakt, op een zandzak, of zaft blok, na

die gepikkelde trek uytgezet, welk uytzet

ten niet alleen de Figuren, maar ook de

grond deede ryzen, en daar door het werk:

als bulterig vertoonen. ' , ' ,

In de laatere tyden, heeft men de Plaat ge

pikkelt zynde, weer op de pek gebrogt, en

na de geslaagen bultjes uytgezet. Zo uytge

K 3 Zet
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zet zynde, weer van de Pek afgenoomen?

zo vond men aan de andere zyde, de eerst

: omtrek, het welk goet was, om

e eerst gemaakte tykeninge vast te behou.

den. Maar dat was ook langduurig werk.

Daarom volgt men heeden den volgenden

weg als korter zynde. -

#: vlacke plaat, van zulken dickte heb

bende als men meendt, tot het voorgenoo

men werck noodigh te zyn, brenght die

week op de peck, teykent (met een staa

len ftift, Potlood, Roodaardt, of wel

maar met Inkt) daar op, wat u belieft, en

zet maar voort na die teykeninge uyt, dan

van 't peck afgenoomen, gegloeit, fchoon

gemaakt, en weer op de peck gebrogt,

voorts om geschrooyt, en opgeboetseert,
dit is radder,

En nog gauwer; als men de plaat, eerst

met een daar toe gemaakte Mathaamer, o

ver madt, voorts van de gladde kant op

de peck uytzedt, dan zyn de figuren aan

de andere kant, maar met een Schroypon-

foen om te gaan, de grond met een bee-

nen Ponfoen wat neer gezet, zo vertoondt

zigh het opwerk, als of 't heel en al ge

boetseert was. Deze manier is goedt tot ,

goedt koop werk. En daar geene beelden

op koomen, maar by Beelden ofOrnamen

ten, die in order moeten, of zullen ge- |

boetfeert werden, kan dit Matten zo zeer

geen dienst doen. En zo in de Ornamen

- teT! »
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ten, wat werck, of iets diergelykx, dat

men gladt wil hebben, werdt vertoont,

dan moeten die plaatzen ongemadt bly
V€f1, n -

Zo men eevenzydige dingen moet dry

ven, als Hangblaakers, Waapens, Tas

beugels, en veele andere dingen. Dan is

het beste zulken teykeninge, eerft op 't pa

pier, by overdruk te maaken, op dat men

van des wederzyds gelykheyd verzeekert zy.

Dat Papier dan op de plaat (als die reeds op

de Pek staat, ) door middel van was wel

waft gemaakt, zo dat de teykeninge booven

ftaat, dan regt op alle die trekken (met een

Pikkel Pomfoen) doorgeflaagen, dan zo staat

op die Plaat, door die ingeflaagen putjes, de

zelfde teykening die op 't Papier ftaat; voorts

het papier afgenoomen, de Plaat fchoon ge

fchuurt, en uytgezet, zo zal men zig van de

gelykzydigheyt ten vollen konnen verzee

keren. * -

Zal het werk nu in order net werden ge

dreeven, zo moet het eerst in zyn vatfoen

werden geboetseert, dan weer gegloeit,

voorts opgemadt, of geplaneert, zo als de

order van 't werk, is eyfende.

Van Patroon te dryven.

D At Koopere, uyt de Hand.Gedreeven.

Patroonen, of Modellen, de alderbeste

zyn, zal van niemant met reeden konnen
- K 4 Wer
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werden teegen gefprooken. Haar handel

baarheyd (zonder quetzetfet) in 't druk

ken leerd de natuur: dat die van Zilver

beeter konnen werden nagegooten, zal den

opmerkende, den tyd van 't gebruyk: genoeg

zaam leeren. De reeden van 't beeter loopen

is, om dat die egaale dik konnen werden

gemaakt. Evenveel wat vatfoen de zelve ook

moogen hebben. En derhalven ook ligter

als alle die na hout, boetseerffels van was,

of potaard, door middel van zwavel, pley

fter, of lood, konnen werden gemaakt,

Dog zo en gelieve hier niemant te denken,

dat ik houte, of geboetseerde Modellen wil

veragten, in geenen deelen, alzo der veele

gevallen zyn, daar men die niet ontbeeren

kan, daarom zal ik deszelfs behandelinge

hier onder ook leeren.
-

Zo men Patroonen wil dryven, die van

twee helften moeten werden te zaamen ge

ftelt:. Als by voorbeelt, armen tot Kroo

nen, of Blaakers, ooren, of voeten, tot

Koffykannen, en andere Zilver vaatwerk,

en voorts veele andere dingen, daar toe is

voor al noodig een evenzydig tykeninge,

by overdruk gemaakt, (dat met roodaard

geteykent zynde,) zeer gemaklyk kan ge

fchieden, deze moet heel net, en de eene

helft volkoomen met de andere gelyk zyn,

alzo dat mankeerende, de daar na gemaakte

Patroonen onmogelyk konnen paffen, en

zyn als dan (hoe wel bewerkt) onnut, ook
- - : InOCL
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moet werden gelet, dat beyde de helften der

teykeninge, zo digt by m ilkander werden

gebrogt, als eenigzints het werk kan toelaa- , .

ten, dog voor al niet digter, als dat men

met een fteevige Ponfoen, tuffen beyden kan

paffeeren: men steld die digt by malkander,

om dat in 't dryven op desfelfs even gelyk

heyt te beter kan werden gelet. Alzo twee

ftukken eeven gelyk te maaken, hier het fon

dament is. Ik heb veele Patroonen in myn

leeven gemaakt, en deeze regel gehouden.

De teykeninge tot myn voorneemen gereed

hebbende , dan zet ik de rood koopere

Plaat op de Pek. Ik zeg rood kooper, om

dat geel te hard in 't behandelen zynde, zo

veel forfe, (als tot het maaken van zulke

Patroonen, ) (bezonder als die wat hoog

moeten zyn) werd vereyft, niet wel kan

uytstaan. Deezes Koopers dikte neemt men

na dat het werk hoog moet zyn, maar or

dinaar was myne gewoonte, omtrent een

steevige duits dikte te neemen. Tot u Pek

blok, neemt een van houte gedraayde halve

koogel, van binnen wat hol uytgedraayt,

en Lood (om de fwaarte) daar in gegooten,

dan van booven met een steevige plank, dat .

geen barstagtig houd en is, wel vast toege

fpykert, giet daar Pek (die niet overhart

moet zyn) op. De Plaat glad geslaagen, en

gegloeyt zynde, zo brengt hem op die Pek,

fpykert die met staalen pennen, (zo als de

Schoenmaakers gebruyken) wel vast rondom
*, K 5 QII,
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om de kant, door de Plaat heen.

dunnetjes Was daar op, en plakt de teyke

ninge, daar wel op vast, dan met een Pik,

of Ponteljeer Pons, alle de trekken der tey

keninge, net, en vry wat harder, als men

anders tot een eevenzydig werk gewoon is

te doen, deur gepikt, op dat de teykeninge

in 't bewerken, niet uyt gaat, (want die eens

verlooren zynde, zo zal het Patroon be

fwaarlyk tegens malkander paffen,) neemt

voorts het papier voorzigtig af, op dat gy

altyd de teykeninge daar nog wat na kent

volgen, fchuurt het was fchoon van de

Plaat, en volgt met een taamelyke dikke

Schroey-Pons, digt aan de huyten kant van

de ingepikte teykeninge fteevig langes, ron

dom het geheele werk, voorts neemt een

breeder Ponfoen, en gaat de grond daar vry

wat hard mee over, op dat de hoogte te ge

maklyker komt, en de Patroonen ook stee

viger om de kant blyven, dat gedaan zynde

zo neemt de Plaat van de Pek af, gloeyd en

fchuurd die schoon, regt de bulteringe gront

op een plank vlak, zo trek, die ruymte in

de Patroonen, en men bekomt een vasten om

trek, voorts brengt die verkeert op de Pek,

fpykerd die wel vast, en zet het Patroon zo

hoog uyt, als u dunkt noodig te zyn, dus

gedaan zynde neemt, die weer van de Pek,

gloeyt, maakt hem schoon en regt hem weer

op de plank, zo zal men konnen zien, of 't Pa

troon zyne vereyften hoogte heeft, zo ja

giet
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giet dan de ingeslaagen holligheden vol Pek,

laat die een weynig koud werden, brengt

die zo op de Pek-Koogel, en weer wel vast

gespykert, laat het zo byna kout werden,

dan kan men met een fteevige Ponfoen de

grond weer braaf neer zetten, en zo te meer

hoogten in 't Patroon brengen, de hoogten

groffemoode hebbende, dan is 't tyd, defiera

dijen, 't zy lof viston ofander werk daar op

te boetseeren, dog altoos met zulke breede

Ponfoenen, als 't werk eenigfints zal toelaa

ten, om barsten, gaaten, en dubbelt wer

ken te verhoeden. Zo dan in 't ruyge ge

boetseert zynde, neemt die Plaat weer van

de Pek, gloeyd en maakt die schoon, regt

de gront als vooren, geeft wel agt of 't Pa

troon alle zyne hoogtens en dikten heeft,

zo neen, is 't nu tyd om dat te verhelpen,

voorts de holle zy weer vol Pek gegooten, op

de Kogel gebrogt, wel vast gefpykert, en

laaten koud werden, dan neemt een ftee

vige Schroei-Pons, trekt de Patroonen daar

wel, en vast mee om, zoo digt by de ge

pikkelde trek langes, als mogelyk is, voorts

het fieraat werk op gedreeven na behoo

ren. Dat tot genoegen gedaan zynde, trekt ,

met een dunder Schroey- Pons, het Pa-

• troon nog eens om, en kapt met een dun

beyteltje, de zelve vervolliglyk uyt, dan

beyde helften vlak afgeveylt, zal men be

vinden: dat die teegens malkanderen zullen

paffen, en de ervarentheid zal een ie:
C&en
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ieeren, dat van dus gemaakte Patroonen

het meeste nut te trecken is.

Hoe men Patroonen van Hout, Was pleifter

Zwavel of Lood maakt.

B%: gezegt zynde dat men houte

Waffen, en veele andere Modellen,

dikwils niet kan ontbeeren, zo zal ik des

zelfs behandelinge hier ook ter neer ftel

len.

Ik stel dan op Papier geteikent te heb

ben, een Kandelaar die in Zilver, of Goud

moet werden gemaakt; En zoek de Patroo

nen daar toe alleen: door giet middelen te

verkrygen, zo laat ik by een draijer (of

doet ook wel zelfs) van hout een Pyp draai

jen, te weeten van 2 evendikte houtjes op

malkander gepent, of gelymt, en ftelle de

Senters regt midden op te voegen, zo dat,

als het houtje na den eys gedraait is, kan

werden los gemaakt, en ik myn, van twee

gelyken helften verzeekeren.

Is de Kandelaars Pyp rond zo werd die

(zonder teegenspreeken,) door draajen heel

en al opgemaakt: Maar vier of achtkant,

zo draai ik het hout zo dik rond, als myn

ontworpene teikeninge: zig overhoeks zou

konnen vertoonen, Rafp, of fteek dan de

zelve, vier, of achtkant, en op deze manier:

zal men altoos regt werk hebben. Dan

druk ik een van deeze houtjes in een Vles,
wel
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: wel vast en net, laat het uitvallen, leg de

Vles op een vlacke plank, en giet dat hol

vol gefmolten Zwavel, laat die daar een

weinigje in staan, giet dan dezelve over de

zy daar weer uit, zo zult gy; een halven,

hollen Pyp hebben, waar na andere, van

lood konnen werden gegooten, dog dit Zwaa

vel model, moet in 't drucken zagt werden

behandelt, en kan ook geen de minste

warmte verdraagen. ,,Als het gegooten is,

blyft de zandt daar dik aanhangen, de welk

met waater moet werden afgewaffen.

Ook neem ik deeze houtjes het zy beide

of een alleen, druk die wel vast, te wee

ten zo: als of ik die wilde gieten, dan neem

ik de Vles van malkander, laate de inge

drukte houte Patroonen, met haare vlakke

zyden op de eene Vles leggen, zette de

holle vles weg, en neem een andere leege

Vles, welke op die halve Vles paft, daar

de houtjes opgedrukt leggen:: de zand

daar weer op, dat gedaan zvnde: zo hebje

2 holle Vleffen alleens; neemt dan de flech

fte van deze twee, bestuift die wel met

houdts-kool, en drukt daar een andere hal

ve Vles op, zo dat, als die van malkander

koomen, die ingedrukte hoogtens, rede

lyk net zyn, dan zo heeft men de Pyp, van

binnen, en buiten, men neemt de hoog

tens, of kerns, dan zo veel af, als men 't

Patroon, van Lood, dik begeerd, en legt

deze kern Vles, op de ongeschondene_hol
» - le Vles,
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le Vles, zo zal men een Patroon konnen

gieten, dat redelyk net zal zyn, om zig van

te konnen bedienen.

Men kan ook tuffèn beyde de Vleffen een

rand van zulk dik Papier leggen, als men

het Lood dik begeert, en dan behoeven de

kerrens maar na maate op de zyden, te wer

den afgenoomen.

Een houte, Waffen, Potaarden of ander :

gemaakt model, kan van zuiver lood, ten

eersten aan twee helften, en goed, hol wer

den nagegooten, als men dat in een Vles

drukt, gedrukt zynde, een geut aanfnydt,

die zo wyd als 't werk dik is, een wit Pa

pier tuffen beide vleffen leidt, het Lood

daar niet heeter (gefmolten) ingied, als

dat daar geen Papier in kan branden, en zo

ras het in gegooten is, de Vles fchielyk het

onderste booven gekeerd, op dat het in ge

gooten lood, weer kan uitloopen: en die

zig met deze manier, wel weet te behel

en, zal geen korter weg vinden; dog zo

is deze manier het best te gebruyken, tot

Patroonen die regt, en met weinig inknee

en zyn, om dat kromtens, en kneepen het

Lood beletten (ingegooten zynde;) weer te

konnen uitloopen, men kan in plaats van

zand, zig ook van pleister bedienen, welkers

behandelinge by de verhandelinge, van 't

pleister gieten, kan werden gezien.

Het model dan dus ver, in week Loodt

zynde gebroght, zo moet dat wat ten ruyg
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*

ften werden opgemaakt, (zo van dikten,

als netheidt,) dat gedaan zynde, giet men

die van eenige harder fpecie af: om netter

te konnen werden opgemaakt, en beeter

tot haar gebruyk te zyn, hier toe neemt een

ieder byna wat byzonders, en dat hem best

bevalt. - - - - . . . .

Dog het handelbaarste, en dat ook hart

genoeg tot het gebruyk is, houde ik hallef

ordinaar Lood, en half letter Lood te zyn,

fyn of malakx Tin, is ook goed; letterlood

alleen is wel 't harft, dog zo broos dat het

geen 't minst vallen of buigen kan leiden.

En alzo het dikwils gebeurt, dat looden Pa

Eroonen breeken, zo moet men die ook weer

konnen Soldeeren; Daar toe is goed zulke

'Soldeer, als de Glaasemaakers ordinaar ge

bruyken, en dat hier als harde moet gecon

fidereert werden, dog de weekffe werd ge

maakt, van fyn Tin, zuyver Lood, en glans,

van ieder evenveel, deze is bequaam om al

le loode Patroonen aan malkander te Soldee

ren; en ook ongeschonden, weer van mal

kanderen te laaten vallen; alzo gemaklyk, of

het fyn Zilver waar, daarom is deze byzon

der dienstig; om eevenzydige Patroonen,

als Kandelaars Pypen, ermen, en veele an

dere, op malkanderen te Soldeeren, alzo

die aan twee loffè helften, niet goed kon

nen werden geveylt.

In plaats van Borax, gebruykt hier; hars,

kaarsfmeer,-(of dat het zindelykste is) Sa

- - larmo
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larmonijaak, het Soldeeren geschiet foetjes

op wat geglommen kooltjes, of met vlam

eener Lamp of Kaars.

Zo men de Patroonen herder begeert,

dan is 't best: die van goed Kooper te gie

ten, zo kan men die in alle manieren, zon

der fchreum behandelen.

Hoe men Pek om op te dryven prepareert.

W: gemak, en ongemak, wel of qua

lyk geprepareerde Pek, den dryver

aanbrengt, is alle Ponfoen Regeerders ken

nelyk, en daarom is 't nodig, die na het

Saifoen des jaars, en 't werk te reguleeren,

in 't generaal moet die des 's winters week,

en Zoomers hardt zyn. Men prepareert die

van ordinare Pek, de welke men finelt, en

daar dan in roert, roode Bolus, gezeefde

As, of drukzant, om die hart te maaken,

en Kaars-fmeer, Raap-Oly of Verkens Reu

fel, om de zelve alle Springachtigheidt te

beneemen, tot uitzetten, of om iets glad op

te planeeren, moet die altoos zaft zyn, maar

tot opdryven harder, anders wil het werk

zyne behoorlyke order niet houden, de net

te vermenginge, moet de bevindinge lee

ren. Het gedenkt myn van dien tyd, als men

't Zilverwerk op zyn Sinees dreef, om het

te doen gelyken by de origeneelen, (die alle

gekapt, of uytgehouwen zyn,) daar toe fmolt

men Pek, roerde daar in zo veel roode Bo

lus als men daar in krygen kost, dan wat
l hars
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liars daar onder dat men die effen kost uit

gieten, en voorts met verkens Reufel de

fpringachtigheidt benoomen : op deze Pek

bleven de gronden zo vlak staan, dat men

die gemaklyk (op die manier) kost pontel

jeeren, of Pikiteren en de Figuren ook heel

fcharp maaken. Zulke Pek is ook goet, om

iets op deur te kappen, alzo die wel staat,

en niet en fpringt, dog zo het gevalt; dat

de Pek door een heel nau gaatje moet in 't

werk werden gegooten, is 't goed te ge

bruyken, 1 pond Pek en een vierde pond

hars, dat met Zwarfel steevig, en door

Verkens Reufel 'buygzaam gemaakt is,

deeze hebben de aloude Meesters gebruykt,

om haar keurjeufe geslaagen werken op in

te trecken , als zy ; door deszelfs nauwe

halfen ; genig ander werktuyg kosten ges

bruyken. -

Van Vergulden met dreur; zo wel Kooper

Zilver als Tfer. ,

L het Zilverwerk dat men wil vergul

T M. den moet eerst witgekookt, en schoon

gekreft zyh, zo als Kooper, in ftarkwaater

fchoon gebeeten, en gekreft moet werden,

fchoon zynde: doet men Quik-Zilver in een

houten bak, en borfelt het werk met een

ftyve hairen Borssel (die men telkens in die

Quik steekt,) dat het Spiegel glad is, en

geen de minste andere::ek, aan 't zelve kan

Wer
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werden gezien, want daar het werk niet

geheel glanfig fchynt, zal het ook nooit wel

vergulden, en zo 't gebeurt datter plaatsen

blyven, die zo niet glad willen werden,

dan neemt reegenwaater; doet daar in een

weinigje ftarkwaater, en een weinigje Zout,

maakt daar een doekje in nat, vryft de

doffe plaatsen daar meede over, dan zullen

die de Quik wel aanneemen, en glanfig

werden, dit noemt men verquicken, en is

zo veel als de grond gelegt om op te Schil

deren, zommige verquicken haar werk ee

mige maalen , laatende dat tellekens weer

afrooken, dog dat is onnodig.

Het werk dus Verquikt zynde, dan moet

het gemaalen Goud (dat men dreur noemt),

op 't zelve werden gelegt, het welk ge

fchiedt, met een rood Koopere daar toege

maakte Pen, (of Verguldstif.) Deeze is een

groote vinger lang, een ftroo breed dik,

en aan het eene end wat fpidts, met welk

fpidts end men de dreur kan opvatten, en

op 't werk brengen, in zulken quantiteyt,

en op zulken: , als men begeert, ook

even dik stryken, en de dikte reguleeren

na; dat het zwaar, of ligt verguld zal zyn,

het Goud na véreys opgelegt zynde, dan

legt men het stuk werkx op een helder houdts

koolen vier, en laat het langzaam warm wer

den, voorts dikwils van het vier afgeligt

booven een drooge houten bak tellekens

braaf overgeborfelt, en de dreur op 't werk

- ' ' aange
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: , met een flappe verkens hairen.

»rftel, op dat het Goud over al even dik

erd,: dat het van het Zilver, of Koo

er niet op en blaast, in dit gedurig war- .

en, en Borselen, vertoont zig by 't werk

en rook, of damp, , voor de welke den

ergulder zig zorgvuldiglyk moet wagten,

zo die qualyk ruykt, en ingeademt zyn

e, groote ongemakken; in 't Mehschen

.ighaam veroorzaakt, om welke reeden; .

eele vergulders, zo lang als zy met afroo

en en borselen doende zyn, een fponsie in

maare neusgaaten steeken. Door dit bor

elen valt van het werk in de Bak, altoos

Quik-Zilver, dat nog met Goud ge

mengt is, het welk men door een Zeem

Leeren lap, of digt doekje parft, en dat

daar in blyft, is weer goede dreur. Het

werk zo lang gewarmt, en geborfelt zyn

de, tot dat het zig geel vertoont, dan strykt

men daar op gloei-was, laat dat aan 't bran

den koomen, en geheel uytvlammen, dan

afgelest in Bier, kreft het met Bier en Azyn

te zaamen wel fchoon, fpoelt het in fchoon

waater af, droogt het met een schoone

doek, dan bestrykt het met kleur, legt

het weer op 't Vier, laat het met gedurig

omkeeren, zo lang leggen tot dat het der

fwart uitziet, en by na niet meer rookt, .

left het af in schoonwaater, borselt met

een zafte borsel, de verdroogde kleur daar

heel schoon af, en zo der iets vast zit, dan
f L 2 laat
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laat het waater heet werden, doet daar een

dropje Starkwaater in, dan zal het wel

fchoon werden, voorts bruneert men het

daar 't gebruneert moet werden, dan ge

held zo is 't werk verguld. Maar zo men

een ftik, twee of meermaalen moeft, of wil

de vergulden, het zy om dat de eerste reys

op de eene of ander plaats geen Goud was ge

vat, of dat men het generaal dikker Ver

guld begeerde ; zo moet zulks voort na

malkanderen gefchieden, alleen dat men

telkenryfë, die te verguldene plaatsen, of 't

geheele werk fchoon moet kreffen, en weer

met Goud beleggen. Men moet het Ver

gulden in allen deelèn zindelyk bewerken,

en behoort op een ander plaats schoon te

werden gemaakt; als daar 't verguld is, om

dat de afgerookte Quik, in de lugt een ge

ruymen tyd blyft hangen, en van tyd tot

tyd, needer valt, die zig dan graag op 't

fchoon gemaakte vergult needer zet, witte

plekken geeft, die op 't vier weer moeten

werden afgerookt, en al afgerookt zynde,

dog altoos konnen werden gezien, ten waa

re: dat men 't geheele werk weer: van

nieuws kleurde, dat myn dikwils gebeurt

is. By het vergulden van dun Kooper

goet, is aan te merken dat het zelve zo

ras moet werden afgerookt als doenlyk is.

Ter oorzaak, dat de Quik het werk broos

maakt, en het geele Kooper wel zo: dat

het geen, de reïnf'r buyginge kan verdraa

- ;-) - gen?
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gen, dikwils onder de hand breekt, als by

voorbeeld een boek fluytinge, moet (in 't

vergulden) met de uyterfte voorzigtigheid

verden behandelt, of de Plaaten zullen

booven by de fcharnieren afbreeken, - als

men met afrooken befigh is, daarom is 't

goed, die Plaaten van roodkooper te nee

men alzo dat van de Quik niet en breekt,

dog een Boekfluyting geheel van Geel- -

Kooper gemaakt zynde, zo moeten de

Plaaten (onder aan het end) met een dunne

Yfer-draat, teegens de stukken wel vast

werden gebonden, voor dat die verquikt

- werden, om alle beweeginge der zelve te

beletten, en zo de Yferdraat mogt verhin

deren, dat op de omgebonden plaats ten

eerste reys geen Goud vatte, zo kan men

die draaden los maaken, en dat weynige

ligt na vergulden.

Zo het gevalt, dat men een ftikwerks,

( van Zilver gemaakt, ) op de eene plaats

moet vergulden, en de andere wit laaten,

zo bestrykt de witte plaatsen, met fyn ge

ftamte, uytgebrande Wynsteen, de welke

gemengt is, met afgewaffen, Pot, ef

Pyp-Aard, te zaamen met lymwaater tot

een Pap aangemaakt, en op 't werk laaten

droogen, voorts behandelt als boven gezegt

is. Maar by het kleuren, zo moet men de

witte plaatsen met gebrande Wynfteen, (in

fchoonwaater aan gemaakt) bestryken. Maar

zo de partyen die wit moeten zyn, van
- L 3 - Wel



' ( 166 )

weinig belang zyn, is 't beeter maar heel

te vergulden, èn het opgekoomene Goud

weer af te schrappen, zoals nu de Deegen

geveften, en andere dingen werden behan

delt., Dog deeze werden meest met Blad

Goud verguld. . *

Zo het kwam te gebeuren, dat een groot

"ftuk werks, verguld en opgemaakt was,

en men bevond dan nog, hier of daar een

plekje, daar het Goud niet wel gevat had,

zo kan zulks tot minnafie van kosten, en

moeiten, met Goud poejer werden gerepa

reert, daar men by gebreck van dien,

weer op nieus zou moeten vergulden,

Deeze Goud-Poejer werd gemaakt van

fyn Goud, dat door Aquaregis is gefol:

veert, of neemt 1 ons Starkwaater, 1 loot

Zoud, 1 eng. Goud, laat dat Goud daar

in folveeren, gefolveert zynde, neemt dan

fchoone linne doekjes, laat daar al die vog

tigheid wel in trekken, voorts verbrand die

in een steenen (ongeglafuurde) Pot, die wel

fchoon is, of anders in een nieuwe Smelt

Kroes, wel verbrand zynde bewaart die

As, en die willende gebruyken, zo neemt

een schoon linnen doekje dat zaft is, of

anders een Penseel, en vryft of borfelt, met

die Goud-Poejer, op zulken plaats: daar het

Goud niet mogt zyn gevat, het zal verguld

fchynen, en kan ook nog werden opgeheld.

Zo men Yfer vergulden wil (met dreur)

, moet eerst met waater, daar Aluyn en Ko

perrood
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perrood in gefmolten is, wel schoon wer

den gekreft, zo werd het fehoon en rood,

dan kan men het voorts behandelen, als

Zilver of Kooper. ' . . . . . .

Dog nog niet wel willende verquikken,

dan neemt 2 lo. Kooperrood, 2 lo, Aluyn,

2 lo. Zout, 1 vierde lo. Quik-Zilver, dit

te zaamen gekookt in een nieuwe aarden

Pot met 1 tweede pont reegenwaater, met

die compositie gevreeven, zal 't wel ver

quikken- ' . . . - - . . .

Fyn gestamt of gemalen kryt, met Gom,

of Lymwaater, tot een Pap gemaakt, kan

ook tot bescherminge, der witte plaatsen in

”t vergulden dienen. En ook tot bewaringe

van 't Goudt, zo by ongeluk, aan een ver

gult stuk, iets moet gefoldeert werden.

Van het gebruyk der Gloey-Waffen.

I Et Gloei-Was dient, om de overige

witheid die het Quik-Zilver, by het

afrooken in het Goud nog agtergelaaten heeft,

daar vorder uyt te haalen, als meede om

het Goud (dat zig in 't vergulden eenig

fints als in 't Zilver, en nog meer in 't Ko

per verbergt) weer voor den dag te haalen,

(dat dit waar is leerd de ervarentheid,) alzo

een stuk werks zonder het gebruyk van

Gloei-Was verguld zynde, eerder bleek.

werd, alfchoon daar meerder Goud was

opgelegt, en buyten dat, in allen deelen al

leens behandelt. Nog is dit Was goet, om

: : L 4. oud
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oud verguld weer kleur by te zetten, of -

iets dat zo dun is verguld, dat het Zilver

gelykt, als men het daar meede bestrykt,

en behandelt zo als voor, by het vergulden

geleerd is. Dus werd menig ftuk verguld,

zo opgemaakt, dat het voor nieuw deur

gaat, en hier van weeten haar de Hoog

Duitfen, wonderlyk wel te bedienen.

Dit Was, wert op onderscheiden manieren

gemaakt, zoals hier eenige recepten volgen.'

Neemt 1o ons Geel was, 3 ons gemalen

Spaansgroen 1 tweede loot Borax, 2 ons

groen Kooperrood, zet het Was te finel

ten in een rood Kooperen Pan, stampt de

ze genoemde ingredienten fyn, doet die in

het gefmolten Was, (altoos met een houtje

wel ornroerende, ) laat dat een weynigje op'

't Vier staan, op dat het alles wel door

malkander koomt, giet het voorts op een

natte blaauwe steen, maakt het tot rollet

jes als indiaans lak, en hout het tot u ge

bruyk; op deze wyfe werden alle de volgen

de Waffen behandelt, dit werd Groen Gloei

Was genoemt. -

Tot rood Gloei-Was, neemt 8 ons Was,

4 ons roodkryd, I ons Spaansgroen, 1 ons

haamerflag 4 eng. Aluyn 2 eng. Rodebolis,

en wat Terpentyn, om 't zelve te beter

doen branden. Of 1 2 ons Was, 6 ons rood

kryt, 3 ons Spaansgroen, 3 ons witte Vi

terjool, 1 loot Borax, 1 ons rodebolus, ook

wat Tarpentyn.
- - NB. Het

|
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zi-ght is.

NB. Het Verguldt werk, met Gloei-was

afgebrandt zynde, en behandelt, zo als

by het vergulden geleerdt is, werdt ge

kleurt met zulke kleur, en behandelt, als .

by het kleuren van 't Goudt, voor al ge

, Van Dreur te maaken, en wat dat is.

D: is een compositie van Fyn-goudt

-27 en Quick-zilver te zaamen, die dient

om daar mede te vergulden, zilver, koo

per en yzer: En werd ordinaar geprepa-.

reert, van 1 eng. Goud, (het zy van een

dukaat of roofenobel , of ander dat maar

fyn is) daar toe neemt men 3 à 1o eng

Quikzilver. Het goud moet zo dun geslaa

gen werden als doenlyck is, daarom moet

men het zelve dikwyls gloejen, en dubbelt

vouwen, dus kan het dunder (als enkelt)

werden geslaagen, fnydt dat aan kleene

ftickjes. Voorts neemt een nieuwe Smelt

Kroes, bestrykt die van binnen met Kryt,

(dat kleyn gestampt, en met schoon waa

ter tot een dicke Pap geprepareert is) fet

die dan in een helder vier, datfe gloejene

werdt, doet het Goudt en Quik daar te

zaamen in, zet het een weynigje in 't vier,

dan zál 't zigh beweegen of 't omgedfaayt

wierdt, neemt dan die Kroes uyt het vier,

en fchudt die heen en weer (die noemt men

maalen) (In deze maalinge werdt het Goud

- - L 5 InCC



' . ( 17o )

met het Quick vereent, zo dat het niet an

- ders als Quickzilver en gelyckt,) dan giedt

het uyt in een houten back, met fchoon

waater, zo zal 't zigh (het waater afge

gooten zynde) fchoon gladt als gebruneert

Zilver vertoonen, steevigh genoeg om te

konnen werden opgehoopt, en zo zaft; dat

geen de minste hardigheydt, daar in kan

werden ontdeckt, dus is de Dreur goedt.

Gevallende dat die te dick is, kan met wat

Quick daar by te doen, werden gedunt,

- en alzo gefchikt, na ”t voorneemen van

dun, of dick vergulden. Men kan die wee

gen, en verdeelen, na dat men veel Goud

op het werk wil brengen. Het Goud ver

-lieft in 't maalen niets, maar al dat by het

maalen verrookt, is Quick, om welke ree

den, men zigh voor die rook, alzo veel,

als die by het vergulden zig vertoont: zorg-

vuldigh moet waghten.

De gemaakte Dreur kan werden be

- waart, in een dick glaafen Vlesje. Maar

ick heb altoos voor best gehouden, die

vers te gebruyken, om dat die door het

ftaan dunder, . en het Goud (na myn oor

deel) ook bleeker werdt. De dunheydt is

met eens op te maalen te verbeeteren,

maar de witheyd, blyft het Goudt, ee

nigermaaten by, en verliest (by het ge

bruyk) ook eerder zyn kleur. Men vat

de Dreur, bequaamelyck op, met de ver

guldt ftift, en brenght die ter plaats daar
- II)en
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hen wil, r zo als by 't vergulden verhan-
elt is. * . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . .* : : : :

- , - ' , ' ' " , r.

van het Boetfceren, en de prepareeringe dier

Waffen en Leeman. '

ter boven van Geboetseerde Patroo

nen, iets gemeld zynde, zo werd hier .

deszelfs:: ter neer gesteldt,

als zynde een konft, by alle konft Bemin

naars geaght, en voor een Zilverfmidt no

digh, te verstaan, . . . . . . . . . .

Het geschiedt meeft (gelieft hier tot het

maaken van Modellen, te verstaan.) Van

Was-pot, of Pyp aardt, welke drie foor

ten, het bequaamft, (midts wel geprepa

reerdt weefende) daar toe zyn. Daar van,

konnen werden gemaakt geheel, of half

ronde Beeltwerken, Vis ton, Loof, en

wat verder tot fieraadt werdt vereyft. " ,

Belangende de Boetseer-waffen, die wer

den zeer verfcheydentlyk geprepareerdt, het

zy na het Sayfoen des Jaars, of de zin

nelykheydt des Meesters, Zommige maa

ken dat, van 1 po. geel Was, 4 on. Ter

pentyn, en 4 on. roode Bolus, (die wel

fyn gemaalen is) fmelten dit te zaamen,

gietent in fchoon waater, en kneeden het

dan wel door malkanderen, zo werdt het

voor goedt Was gehouden.

Andere neemen 3 po. Was, een tweede po•

/ Meel,
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- Pleyfter, en ordinare Kalk onder malkan

Meel, of Blom, 2 on. Kaars-fmeer, 1 po,

roode Meny, en voor 3 ft. Terpentyn,

behandelen dat als vooren. Men kan het

Boetseer-was kleuren, zo men begeert, als

daar toe, wit Was, wert genoomen, en met

zulke verf-stoffen gemenght als men de kleur

begeert.

Tot heele kleyne Boetseerfeltjes, neemt

men 1 pond wit Was, 2 loot Hars, 6 loot

Meny, en 4 loot Verkens Reufel, ook on

der malkanderen gesmolten.

Des Winters prepareert men de Waffen

week, en des Semers hard, het eerste ge

fchiedt, door wat meerder Verkens Reu

fel, of Lyn-oly, en 't laatste deor meerder

Verf-stoffen, daar by te doen. f

Men Boetseert met inftrumenten, die

Boetseer-sticken werden genaamt, en ge

maakt werden uyt de alderhardtste, te be

ikomene Houten, ook van Yvoor, Paards

been, of Yfer. Haare lenghte is 5 du.

tot kleen, en 7 à 8 du. tot groot Werck

ordinaar, (dogh alles ten keure van den

gebruyker.) Die beyde deszelfs eynden na

zyn voorgenomen Werk by vorm van

Schopjes, of Spaadeltjes, prepareerdt laaten

de dezelve op de midden wat dieker, voor de

vastigheyd in de hand. Tot Was houde ik y

voor, of beenen, voor het best. Dogh in

Pot-aard kan men alle foorten gebruyken.

Maar tot een compositie van Steen kalck,

der
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er gekneedt, heeft men wel van Staal-ge

arde van nooden.

Alle Boetfeerfels, just niet op eenen dag

omende werden afgemaakt, zo moet men

ezelve (zo langh die onder handen zyn)

oeken te bewaaren, voor ftof en vedroo

en, om dat het Was door de lught hardt

verdt, en van buyten als met een korft

vertrocken, die zonder het, weer heel en

n

l te verkneeden, niet wel te behandelen

;, byzonder als dat eenige daagen in de

1ght gestaan heeft. Om dat voor te koo

hen, zo dekt men het met een voghtige

oeck, en zet het in een donkere plaats.

\ls men daar dan weer aan wil werken,

maakt men het met sterk te beafèmen weer

ot zyn voorige buyghfaamheydt. Potaardt

f andere voghtige stoffen, moeten ook al

oos, met natte doeken werden gedeckt, om

by zyn natuurlyke voghtigheydt te hou

en. Eenigh werck van Pot- of Pyp-aardt

eboetseert zynde, kan men langhfaam in

e lughtlaaten droegen, voorts in een Pot

ackers oven, laaten backen tot fteen,
,

-

-

* *
:

Hoe men Vormen van Was giedt, en het

, Giedt was prepareerdt. '

TY Iedtwas is een geprepareerdt Was, en

J werdt met veel nut gebruykt, tot het

ieten van Beelden in Vormen van Pley

ter, het zy dat men die heel wil houden,

f tot Hol-gieten gebruyken. Als meede.
- UOt

v
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tot vormen over plyftere, geboetseerde, of

andere beeldwercken, en ook, over goude,

zilvere, kopere, of looden plaaten (daar

maar enige figuren opgedreeven zyn) om

die namaals, van pleyfter te konnen na

gieten, en tot u studie of plaisier bewaaren:

Men prepareert het op verscheyden manie

ren, zo als hier eenige recepten volgen, zo

men iets wil gieten, daar door boetseeren .

(gegooten zynde) aan moet werden ver

andert, dan neemt 1 po.. wit Was, 1 po.

Hars, een vierde po. Zwartfel, en 2 lee

peltjes Lyn-oly. Dit Was is een blyft buyg

faam, daar andere Giet-waffen steen hardt

werden, ter oorzaak dat daar geen smerig

heydt in gebruykt werdt, maar wel zwaa

re Verf-stoffen, om de Figuren te beeter te

doen aanparfen.

Hier toe neemdt men, ordinaat 3 pond.

geel Was, 1 po, Hars, een half pond roode

Meny, dat te zaamen wel door malkander

gesmolten, of 2 po. Was, 1 po. Hars, en

een half po. Meny; Dogh ryckelyk Meny,

giet altoos het netft. - -

Begeerende van dit was, een vorm over

Zilver, Kooper, of Loodt, te gieten, zo

moet het model eerst met Ury (of Pis)

(door middel van een Penseel, of Veer) be

ftreeken werden, tot 3 à 4 reyfen toe, en

zoetjes boven 't vier laaten droogen, voorts

maakt dight, om 't zelve, een rand van Pot

aardt, zo hoog als gy de vorm dick begeert,
- , fmelt
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elt dan het geprepareerde Was, roert het

:l om, zet het van 't vier, laat dat zo

ut werden; dat men daar een vinger in

len kan, Afemt over 't Model, en giet

t Was daar op, laat dat heel hardt wer-

n, neemt dan de Vorm, voorzightigh af,

zal die goedt zyn. \

Maar zo men over Pleyster een Vorm

l gieten, dan leght men 't Model in,

noon (warm) waater, laadt het daar zo."

lgh in leggen, tot dat geen bobbels, of

lasjes, zigh meer op 't waater vertoonen » .

n uytgenoomen, en zo droogh laaten

erden, dat men der geen waater, meer

kan zien, dan het Was daar overgegoo

n, als vooren. Zo men Was over houdt

il gieten, dan moet het Model met waa

r, of pis, werden voghtig gemaakt. 'En

deeze manier, kan eenigh deel van een

enfchen lighaan, (leevendig, of dood,)

erden afgegooten. . -

Van Pleyfer te gieten, en wat Pleyfter is.

D: zo genaamde Pleyfter, is een foort

’ van steen, die op veele plaatsen uyt

aarde werdt gedolven, deze werdt in 't

er gegloeydt, weer kout geworden zyn

‘, heel fyn gestampt, of gemaalen, (de

nfte is de beste, ) en die werdt gebruyckt,

n de kleynste, en fcharpfte, Figuertjes

te gieten, de groofte, tot Beeldt, en
- 2Ilen
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ander groot uytgestreckt werck, zo als,

tot fieraad, in huyfen, tuynen en anders,

konnen werden geplaatst. * En wat groot

voordeel ; alle Liefhebbers, en Konfte

naars, door de Konft van Pleyster gieten

trecken, is een yeder bekendt. Men kan

daar door een heel Mensch Beeldt, (voor

weinige kosten) altoos voor oogen heb

ben, of zulken kleynen gedeelte deszelfs,

als; magh werden begeert. Een Zilver-

fmidt kan in een geval dat hem een stuck i

werkx werdt vertoont, om juft een dier

gelyck te maaken, zig van Pleyfter aardigh

bedienen. Nemende Pot-aardt, drucken

daar meede af, die deelen, van welke,

noodzaakelyck, Modellen moeten werden

gemaakt, gieten die af met Pleyster, zo

heeft men de zelfde Figuure, waar na men

zeker kan werken, of door met Zwavel,

of anders, hol. na te gieten, (zeer dick

wyls) goede Modellen gemackelyk bekoo

men, van deze manier heb ik myn dick

wyls (met nut) bediendt.

De gepulverizeerde Pleyster, doet men in

een Pot, of eenig ander Vaat-werk, dat

- groot genoegh, tot u voornemen werdt ge

oordeeldt, met fchoon waater aangemaakt,

als een dunne Pap, dogh zo effen dat daar

geen de minste harde, nogh drooge kluy

ten in blyven, welck beslaan zo haastigh

moet geschieden als doenlyck is, om dat

de Pleyfter door 't opgegooten waater

WalIII
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warm, , en fchielyck dick werdt, zo dat

die onbequaam tot gieten is. Daarom ,

moet die zo ras, in de vorm werden ge

gooten, als ze maar wel beslaagen is. De

Vormen moeten alvoorens de Pleyfter be

flaagen werdt, met haare Potaarde ran

den omvangen zyn, en met een Penseel,

zo zafte Veer heel wel, overal beftreeken,

op dat de ingegooten Pleyfter, daar niet

aan kan blyven heghten. s Hier toe neemt

men ordinaar Brandewyn, ook wel Boom

oly, (of oly van Olyven) deze doet wel

loffen, maar de Pleyfter kryght daar wat

een geele huydt af, die door het leggen in

laauw waater, 2 wel weer wat kan werden

benoomen. De Pleyfter dus op, of in de

Vorm gegooten zynde, begint aanstondts

hardt te werden, en zal in minder, als een

half uur, fteen hardt zyn, en bequaam,

om uyt de Vorm te neemen, het welck

men tot geruftheydt boven op kan probee- .

ren, daar hardt zynde, zo is die van bin

men ook hardt, en dus goedt.

Maniere on hol te Gieten, van Goud,

- Zilver, of eenige hardt fmeltende

, Metalen. -

T: het hol gieten van hardt finelten

de Metaalen, het zy de gestalte eens

Mensch, Beeft, of wat magh werden ge- ,

daght; is 't nodigh, goede en teegens het
- M Vler
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vier bestaande Vormen te maaken. ,,Hier

toe neemt men ordinaar 2 deelen Pleyster,

en een deel roode Bolus, of heele fyne ge

maalen, of gestampte roode steen, welke

Bolus of fteen, harder en minmagieuger in

dit gebruyck is; Dit werdt te zaamen met

waater beslaagen, zo als by 't Pleyster gie

en gezeght is, degh dicker alzo de Bolus

weynigh dydt.

1k ftel dan, te moeten gieten, een ron

den bol, die van binnen hol, en op een

gestelde zwaarte (firka) moet zyn, hoe

groot het ook zou moogen weezen, zo

leght men dat Model op de helft in Pot-,

aardt, voorts maakt men een fchuttingh,

(ook van Pot-aardt, ) zo hoog, dat die 1 à 2

vinger breedt boven de kruyn van die bloo

te helft des Bols ftaat. En zo wydt; dat

die op de vlakke Pot-aardt needergezet

zynde, rondtom, ook zo ver van de zelve

, af staat. Voorts fineert men die te zaamen

komst (der Pot-aardt,) met een natte vin

ger wel vast en dight toe. En de Bol met

oly gefmeert zynde, zo werdt, de beflaa

gene Pleyster en Bolus, daar opgegooten

Men laat het ftyf werden (dogh dit eyft

wat meerder tyd als Pleyfter alleen) dan

neemt men de Pot-aardt daar af, en keerdt

de Bol en Pleyfter, te zaamen het onderste

booven, maakt de bloote helft des Bols

fchoon, en weer een Pot-aarden fchutting,

rondtom en zo hoog boven de Bol, als de

CCT

,
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eerste is geweest, voorts weer met oly ge

ftreken, de Pleyster daar opgegooten, zo

is die vorm dus ver gemaakt, wel hardt

geworden zynde, neemt men de Pleyster

van malkander, , en 't Model daar uyt.

Snydt in beyde de helften, reght teegens

malkander, een hoekje of ftuckje uyt, (het

welck men de mondo noemt,) en groot,

of kleyn, na de gelegentheydt des werckx

werdt gemaakt, dan beyde die helften met

touwtjes wel vast op malkander gebonden,

Zo werdt (die gefineert zvnde, met Bran

dewyn) het Giet was daar ingegooten,

heel vol zynde, laat men die een weynig

je stilstaan, dan het Was weer fchielyck

uytgegooten, zo blyft rondtom die Vorm

: zitten, daarom werdt het gewoogen,

alvoorens dat in de Vorm, werdt gegoo

ten, zo als het uytgegootene ook weer ge

woogen werdt, om te weeten, hoe veel in

de Vorm is blyven zitten, dat weetende;

zo gift men ordinaar teegen 1 lo. Was, 1o

lo. Zilver; dat is, zo daar 1 lo. Was in

le Vorm is gebleeven, dan werdt 1 o lo

Zilver vereyft, om die plaats vol te gieten,

lus maakt men ook giffingh, of de dickte

van 't Was genoegh is; om het Zilver door

lie zelfde plaats te doen loopen. Als mede

hoe zwaar, het te gietene ftuck (firka)

al weegen. Bevonden werdende dat het

Was niet dick genoegh is, zo moet daar

1ogh eens (op voorschreeven wys) werden
- M 2 in
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ingegooten, tot zo lang dat men zig van

de dickte verzekert houdt, maar te dick

zynde, moet het Was uit de Vorm werden

genomen, , en weer van nieuws gegooten.

Dan van des Was dikten verzeekert zynde,

zo boort men gaatjes door en door de Vorm,

fteekt daar in ftarke Yferdraaden, of wel

van 't zelve Metaal, daar van gegooten

ftaat te werden, (dog Yfer is het zekerkft.)

zo veel als men oordeelt tot het houden

des kerns nodig te zyn, voorts giet men van

de zelfde stof, daar de buytenfte Vorm van

gegooten is, deze binnenste holligheydt ook

vol, (dit noemt men de kern.) Die ook

hard geworden zynde, dan legt men die

geheele Vorm op 't vier, laat het was, dat

tuffchen de kerren en Vorm fit, langzaam

weer door de mond uitloopen, en vervol

liglyk heel uitbranden, zo dat de Vorm

zafjes gloeidt, dan laat die weer koud wer

den, blaast met een handtblaasbalk, en het

veegen van zafte veeren, of penseelen, het

verbrande was, fo schoon uit de Vorm,

als moogelyk is, voorts daar wat Quikzil

ver ingegooten, dat wel daar in omgehut

fêlt, op dat alle vuiligheidt daar schoon uit

koomt, dan de mont zo geprepareerdt dat

men het Zilver daar stout ik kan gieten, zo

is die Vorm ten vollen gereed. - -

Zo het de gelegentheidt des werks kan

toelaaten dat men de Vorm (na dat het was

daar is uitgebrandt, losmaakt, en alle vui

- - - - ligheyd

- -
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ligheyd daar schoon uit kan veegen, dat

is het beste, om dat men dan verzeekert

is, dezelve fchoon te zyn, daar men anders

voor vreeft, om dat alle vuiligheidt in 't

gegootene Zilver putten veroorzaakt.

Als zulken Vorm zal werden afgegoo

ten, zo zet men die wel vast gepakt in

droog Bruffels of ander zand, om dat de

hitte, of zwaarte, van het ingegooten Zil

ver, die niet zal doen wyken, of van

malkanderen barsten , en het Zilver daar

door loopen. - " , .

Het Zilver daar ingegooten zynde, laat

dat kout werden. Men maakt de Vorm

voorzigtig los, alzo die fomtydts, nog wel

eens kan werden gebruykt, als 't werk niet

heel met behoeft te weefen, zo als die tot

Lood, of Tin, dikwils gedaan werden.

Deze bol, of klood, zo gegooten zynde,

zidt de kerren daar binnen in, die noodzaa

kelyk (zo 't gegootene Zilver is) daar weer

uit moet, dan maakt men op de eene, of

andere bèquaamen plaats, een gat, en boort

of stoot die stukkent, op dat die daar zo uit

kan vallen, dog zelden loopt zulken gegoo

ten stik, zo digt, of daar blyft opening ge

noeg, om de kerren door te konnen uitdoen,

daar men naderhand ftuckjes in jufteert, als

meede in die gaatjes, daar de Yfere roeden

hebben gezeeten, en dit wel gedaan zynde,

kan nooit werden gezien. -

Op deeze manier kan men alderhande
M 3 foort
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foort van Vormen maaken, en alle ronde

lichaamen gieten.

Van Kres fchoonmaaken, met de daar toe ver

eyfte Inftrumenten.

Et is een bekende zaak, dat geen Munt

Mr. nog Goud of Zilver-Smidt, kan

werken zonder eenig Goud of Zilver te verlie

fen, hoe nauw acht de Mr. ook op zyn

werk koomt te geven. Eerst zo blyft by het

fmelten altoos iets in de kroefen hangen, ook

hebben die wel onzigtbare gaatjes, daar 't

Goud, of Zilver onder 't fmelten intreckt,

(het welk tuffen Mr. en Knegt wel difpuit

heeft veroorzaakt, ) voorts werd verlooren

door het vylen, gemerkt geen vel, of laa

de, zo digt is, of daar valt ter eeniger tyd

iets deur, en dan nog door de hedendaag.

fe mode, van 't flypen, met puym of ande

re fteenen. Om dat verlorene alles (zo veel

mogelyk is) weer te vinden, daar leid een

Mr. zeer veel aangeleegen, daardm zal ik

den Leezer, het geen ik daar van onder-

vonden heb meede deelen. •

Op de munten hebben veele voor gebruik

de Laveur, of Kres, door fmelten schoon

te maaken, het welk geschiedt, in een

exprefte daar toegemaakte Oven, by de

hoogduitfen Saiger oven, en in ons Neer

landt, Steekoven genaamt, de welke over

al by de fmelthutten gebruikt werden. Zul

- - - ke oven

e"
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ke ovenden zyn vierkand, Toorens gewys,

(wel dik van Steen) opgemetselt, zyn boo

ven open en hebben onder een vlacke Vloer,

in welke een ronde Kom is, na groote

van 't werk, dat daar ingedaan moet wer

den, zoals de heele Oven ook geschikt moet

zyn, achter dezelve leid een Blaasbalk, wel

kers, wind vlak over gemelde Kom kan

heen stryken.

De Laveur werd, (zo als die valt) met

houdtskoolen, Lood, en glette gemengt,

wel door malkander geroert en zo; van bo

ven, in dien Oven gefmeeten, vier voor

de Blaasbalk gelegt, en altoos gestadig aan

geblaafen, dan fmelt die geheele Laveur, zo

wel zant als het daar in zynde Zilver, en

Goud, welke Metaalen zig voor de Blaas

balk, in de Kom, als dan te zaamen ver

gaaren, en de gefmolten vuilnis daar bo

ven op (welk men flek noemt,) die

men van tyd tot tyd, met een Yfer uit den

Oven haalt, (te weeten als men ziet, dat

die ten eenenmaale van Metaalen ontbloot

zyn,) de Kom van Metaalen vol gewor

den zynde, kan men met een Yfere Lee

pel, daar wat uytscheppen. Andere maaken

een gootje van die Kom, tot buyten de

Oven in een andere Kom, door welk het

Metaal (de Kom vol zynde) van zelfs komt

uyt te loopen, het welk dan ten meesten

deelen lood is, alzo het Goud en Zilver,

zig zo lang (door *:1natuurlyke zwaarte)
/ 1Il
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in de Kom houd als mogelyk is. Dus alle

u voor handen zynde Kres, of Erts gefmol

ten zynde, laat den Oven kout werden,

neemt het overige uyt de Kom, fmelt alles

by malkander, en dan gefineert, zulken

Oven heeft een mond: waar door de flec

ken konnen werden uytgehaalt, en 't Me

taal geschept, voorts een deksel om de mond

tot dwang der hitte te konnen fluyten, zo

als de Print fol. 2 tot meerder verstaanbaar

heid vertoont, maar een Goud of Zilver

Smid zulke groote partyen niet hebbende

konnen, dat op volgende manier doen. De

Winkels behooren alle 8 of ten langften 14

daagen eens te werden aangeveegt, en fchoon

opgeruymt, de vuylfis van de vloer voor

de Blaas balk gelegt, en met wat Koolen

door gebrand te werden , dat by zulken

kleynen quantiteyt, gemaklyk kan geschie

den, voorts bewaart tot dat men de Laveur

heel en al fchoon maakt. Dit door bran

den gefchiet, om alle ruygte uyt dezelve

te krygen, op dat in 't waffen, daar geen

fhippers, of vuyling, aan kan blyven

hangen, en niet weg gefmeeten werden,

Dit deurbranden geschiet gemaklyk in een

Wind-Oven (als die voor af heet van finel

ten is, men legt wat gloejende koolen op

de rooster, stopt de Kres daar boven vast

op, dog zo dat door middel van een houd,

een lugtgat, daar midden in blyve, waar

door het Vier kan opgaan, en alzo van zelfs

- door
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doorbranden, dus doorgebrand zynde, doet

men die in een Tobben, dog niet meer

als 1 à 2 Water-Emmers vol te gelyk,

doet daar rykelyk waater op, roert het wel

van de grond op, (met een schop of houd,)

op dat alle de daar in zynde dryf-stoffen,

zo van koolen als anderfints booven koo

men, dan laat het een weynigje bezinken

tot behoudenis der vyling, die door het

roeren meede driftig mogt zyn geworden.

Schept dan het driftige met de handen,

mandtje, of een fchop, (daar gaaten in zyn)

af zyn daar veele Koolen in, laat dat droo

gen, die konnen by 't fmelten weer ge

5ruykt werden, voorts giet dat waater zoet

ies van de bezonken Kres af, is die nog

niet fchoon genoeg, zo doet men daar nog

eens waater op, en handelt als vooren,

want niet fchoon afgewaffen zynde, zo

heeft men in 't vervolg heel vuyl waater.

Dan bergt men die gewaffène Kres in enig

inder vat, en vervolgt zo tot dat alle de

voorhanden zynde Kres, dus afgewaffen is.

Vyders zeeft men die door een Kooperen

Bekken (daar ronde gaatjes in zyn,) in een

inder vat met fchoon waater, by vorm als

loor een zeef, zo als de Print fol. 2 met

I vertoont. Alles wat in het Bekken

lyft, daar werden alle de onnutte Steenen,

Yfer, en voorts alles dat geen Goud of

Zilver is, uytgezogt, weg gefmeeten, en 't

oede alles by malkander in een vaatje ge

- M 5 daan;

ar
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daaa, dat in een Yfere Vyfel, zo fyn

werd gestamt, dat het al meede door

't Bekken kan werden gezeeft, dit door

gezeefde gestamte, werd by veele wel al

ieen gehouden, en wel byzonder de Smelt
Kroefen, om namaals tot fcheurzand te

gebruyken. Dat , nu in de zeef blyft,

doet men in een houte, of fteenen Schoo

tel met een weynigje fchoonwaater, zoekt

met een Kooren tang alle brokjes en greynen

Goud en Zilver daar uyt, als meede alle

Lood, Koper, en Yfer, welk laatste or

dinaar door middel van een zeylfteen ge

fchiet. Dit werd het groove uytzoeken

genaamt. Dan alles door gezeeft zynde zo

is; in dat doorgezeefde zand nog alle de

vyling, en kleyne grynen, dit werd door

afspoelen, of maalen weer gezogt. Dit af

fpoelen geschiet, meeft en best, op een

van hout, expres daar toe gemaakte Schoo

tel, by vorm van een Oesterbak, dog in

de midden wat dieper, haare groote is cirka

1 of 1 en een tweede voet over haar Diamee

ter, of middel-lyn, zynde in 't rond met ee

nige steyle dog niet diepe kerfjes gedraait,

welke dienen, tot behoudenis der vyling,

en greyntjes, om dat die niet met het zand

zullen weg fpoelen, booven op de zelve

zyn twee handvatten, of oren, om by aan

te vatten, zo als 't zelfde plaatje met 12

vertoont. Deze Schootel legt men op 't

waater in een Tobbe, doet daar op een

kleene
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kleene fchop vol, van die doorgezeefde zand,

hoe wyniger hoe het fchoonder fpoelt, dan

wat waater daar opgedaan, in 't midden

van de Schootel wel omgeroert zo dun als

men kan, zonder daar over heen te ftorten,

lus zinkt de daar in zynde fwaarte na de mid

den, voorts drukt men de Schootel effen

onder waater, gedurig heen en weer schud

lende, op dat het zand door de bewee

ginge mag afspoele ten dien eynde ligt

men die agter wat op, laatende het driftige

men het waater zoetjes na vooren afloopen,

zo ziet men het daar in zynde Goud, en

Zilver, agter het zand leggen, en op dat

1et te beeter agter mag blyven, zo stoot

men de Schootel fomtyts agter eens tegens

le Tobbe: Het zand schoon afgespoelt

ynde, wert het gevondene in een Pot of

Pan gefpoelt, en dus vervolgt: tot dat al .

le Kreszand afgespoelt is. Dog dit fpoe

en moet voorzigtig en met pasjenfie ge

chieden.

Dus al de zwaarte by malkander gekree

en hebbende, dat op 't vier gedroogt,

jewoogen by ieder mr. 4 loot witte fyn

eftamte Potas, en 2 loot Zout gezet, wel

oor malkander geroert, in een goede

smelt-Kroes gedaan, die met een Steen,

f ander Kroes gedekt, (zoals by 't fyn

eeren gezegt is.) In een Wind-Oven of

oor de balk ten Viere gebrogt, zo vergaart

et in korten tyd. Dan neemt men die

- Kroes
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Kroes uyt het Vier, laat die kout werden,

flaat die stickent, zo vind men de Koning

daar onder in, en het zand of vuyligheid,

dat daar nog by is geweest, boven op de

zelve, zynde zwart-glas gelyk, waar in (als

dan) geen 't minste Metaal meer en is.

Slaat die flek van de Kooning, fmelt het

Zilver over, giet het aan Garnaleijen, zo

gebeurt het wel dat het fmeedig is, dog

niet fmeedig zynde, moet men dat finee

ren, - - -

Het maaien geschiet in expreffe daar toe

gemaakte moolens, zynde een foort van

een vat of kuyp, booven wat wyder als

onder, van fteevig hout gemaakt, zo als

de Print fol. 4. de zelve in en uytwendig

vertoont, de hoogte is omtrent de 3 voe

ten, ook zo wyt booven, en onder 2 en een

tweede voet, men maakt onder in de zelve

een houten boodem, en een duym daar

booven een Yferen, in welks midden een

Pen zit, een duym dik en 4 hoog, ook

van Yfer. Heel digt op de onderste bodem,

of ook wel van onderen in de zelve, boort

men een gat, ter wyte van 3 vierde duym,

dat met éen Kurk, of ander bos, wert toe

gestopt. Dit geschiet; om, of de Yfere

bodem niet wel floot, en eenige quik quam

door te lecken, die door dat gat weer kan

werden uytgelaaten, zo als 13 aantoont.

Omtrent 3 vierde voet boven de Yfere boo

dem, werd ook een rond gad gemaakt, ter

- - wyte
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wyte van 1 en een tweede duym, zo 14 aan

wyft, waar in een bos werd gestooken die zo

lang is, dat met de hand kan werden uytge

trokken, en weeder ingestooken, zo 14 aan

wyft. Vervolliglyk is het Vat heel en al

met Yfere banden gebonden, ten weeder

zyden booven aan 't zelve, zit een Yferen

fteng een groote duym dik, en 2 voet hoog,

welkers booven enden ter lengte van 2

duym wat dunder, en met een gaatje door

boort zyn, (tot insteekinge van een splits

veer,). deze twee ftengen zyn regt over mal

kander geplaatst, een Yfer van 1 tweede

duym dik, aan weer enden met een gaatje,

zo wyt, dat de booven enden der opstaan-

de stangen daar door konnen, en zo lang

dat het booven op beyde de stangen kan

werden gelegt, in welks midden een gat

van een duym wyt moet zyn, en daar om

(op die plaats) 2 duytn breet werden ge

maakt, wert daar booven opgelegt, zo als

15. toont. Dan is er een Yfer Kruys van

3 duym dik, en zo lang, dat deszelfs en

den als dat op de Yferen boodem in de

Moolen leyd 1 tweede duym van de buy

ten kant af zyn, zo als 16 toont, in des

zelfs midden moet een rond gad, (zo wyd

dat die pen welke in die boodem zit daar

fraay in kan fpeelen) werden gemaakt. En

op de helft van een der vier enden des

Kruys, zit een Yfere Pen 1 tweede duym

dik, en vier duym lang, als 17 aanwyft, dit

- - , " Kruys*
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Kruys-Hout men 't bestf zo geboogen te

Szyn, dat juyft alle deszelfs enden, niet heel

- vlak op den boodem fluyten, maar 2 der

zelve een weynigje daar booven fpeelen,

om dat die het scherpts en maklykts Maa

len, een Houten, of Yferen fteng, onder

met een gat, zo wyt dat die Pen welke

op 't Kruys zit daar in kan speelen, en zo

lang dat die van 't Kruys tot booven door

het gad, dat in 't midden van dit dwars

overleggent Yfer is, kan ryken, dat heet

de draay Spil, en werd met 18 vertoont,

voorts de Splids-Veeren in de daar toe ge

maakte gaaten gestooken, zo is die Moolen

bereydt, -

Andere neemen de Draayfpil midden op

't Kruys met 2 pennen vast, en maaken

die dan een voet booven het vat geboogen,

als de zwengel eens boors, zo wyt uyt, dat

de hand in 't draajen de opstaande stengen

pas kan mifen, zo als 19 aanwyft.

Ook maakt men Moolens, zonder op

ftaande stengen, dan is de Draayfpil regt

en omtrent 4 duym langer als het vat der

Moolen hoog is, welkers booven endt

door een Yfer werd gestooken, dat dwars in,

en dat onder deszelfs boord geplaatst is, op

zulken wys als anders boGren op de stengen

werden gelegt, op zulken Draayfpil (welk

aan , 't booven end wat plad moet zyn, )

werd een Yferen zwengel of draayarm ge

ftooken, met een houten handvat, op zul

- ken
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wys als aan de heedendaagse Koffy

ens werd gebruykt.

eze Moolens werden ook wel met een

en boodem alleen gemaakt, wanneer

een apart Kuypje, of Tobbetje ge

ikt, om die in te zetten, tot conserva

ler Quik, zulken zoort werd als nu hier

and veef gebruykt. - . . . . . . .

)us de Moolen gereed zynde, werd daar

à 30 mr. Quik in gedaan (hoe meerder

beeter) als meede een goede fchop vol

szand, en daar opgegooten firka 1 twee

voet waater, voorts het kruys in de Moo

1 tweede uur zoetjes omgedraait, het

Ik geschied; om dat de fyne deeltjes Goud,

Zilver, welke in dat zand verborgen

1, tuffen het kruys en de Yfere boodem,

len schoon schuren, door de Quik wer

n gevat, en behouden. Het half uur,

lajende gepafeert zynde, werd de Moo

omtrent vol waater gedaan, en wat

rker omgedraait. Dat geschied om het

nd driftig te maaken, en met het waater

t kan loopen, men trekt de bovenste

»s uyt de Moolen, en laat al zoetjes draa

nde, het waater door dat gad, in een an

r Tobbe uytloopen, op dat het dan drif

:e zand, daar in kan bezinken, om nog

ns gemaalen, of verkoft te konnen wer

in. Het waater toe aan 't gat uytgeloopen

nde, dan werd de Bos weer ingestooken,

in schop vol zand in gedaan, en gedraait

- / als
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als vooren, dus van half tot half uur ver

volgende, tot dat de Quik in de Moolen

begint dik te werden, ( het welk men dan

dreur noemt) en met de hand gemaklyk

kan gevoelt werden, het waater dan ordi

naar afgetapt zynde, werd de Moolen op

de kant gezet, en het overige waater en

zand al zoetjes roerende laaten uitloopen;

dog zo voorzigtig; dat geen de minste dreur

en volge, fchept met een houten leepel de

dreur uyt de Moolen, parft die door een

digte linnen doek, of Zeemleer, zo ftyf

als mogelyk is, dat in de zelve blyft werd

weg geleyd, en de deurgeparfte Quik weer

in de Moolen gedaan. Het is heel goet

dat zo veel Quik als uyt de Moolen werd

genoomen, gedurig weer werd by gedaan,

Zo dan al de voorhanden zynde Kres ge

maalen zynde, en het Goud of Zilver in de

Quik gebrogt is, zo moet dat daar ook weer

uyt gefcheyden werden (dat men overhaalen

noemt.)

Dit overhaalen kan geschieden in een in

ftrument van steen, met een dikke buyk

en kromme hals (dat een rotots werd ge

naamt) en met 2o is beteykent, daar in doet

men de uytgeparfte dreur, welke dan aan

harde balletjes is, zo veel dat die niet wel

tot aan den hals vol is, legt die voor in 't

vernuys op wat As vast neer, zo dat de

hals voor afhangt, waar onder een vaatje

met waater staat, zo hoog, dat de hals des

TOTOITS
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storts 1 tweede duym in 't waater kan

yken, voorts legt van verren om de zelve

eglommen koolen, op dat die langzaam

arm werdt, en door de fchielyke hitten

et en fpringt, brengt het vier telkens al

lader, tot dat een blaauagtige damp op 't

oorgezette waater gezien werd, dit is het

yken dat de Quik begint over te gaan,

men zal als dan Quikdroppen, - in 't

aater zien needer vallen. Dan wert het

er langzaamerhand naader gebrogt, tot

lang; dat die wel gloeit en 't Goud of

lver in de zelve fmelt, altoos wel agt

evende, dat de hals des rotors onder 't

aater blyft, , om reeden; dat de Quik

or de hitte des viers als rook werd uyt

dreeven, en booven waater zynde, , alle

rook zou vervliegen, welke rook boo

n de schaade des Quiks; ten hoogste schaa

lyk voor 't menfchelyk lighaam is.

De rotort dus eenige tyd wel gegloeit

bbende, laat de koolen vergaan, en al.

kout werden, slaat die stukkent, fmelt

t ingebleevene, te zaamen, en probeert

it het houd. , - - - -

Voorts giet het waater van de Quik, en

»ogt die met een spons fchoon af, dan

»eter weynig van verlooren zyn. ,,Maar

als dan loomer zynde, (het welk men -

ot noemt,) en blykt; als de ontallyke

eynen, of klootjes, zig niet tot een lig-

am willen voegen, dan doet op de zelve
T - N - ' Wat

/
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wat fchoon reegenwater, met zout, vryft

die met een fchoone fpons, in een houten

bak, wel door malkander, droogt het waa

ter daar meede af, dus zal die haar voorige

gaauheid weer bekoomen, en het Kreswas

fen voor die reys gedaan zyn.

Op deze voorgemelde maniere kan ge

bruykt Sement, Teften, en Slyp, ook wer

den fchoon gemaakt. Dog ten aanzien van

't laaft genoemde, is 't omtrent een gene'

raal gebrnyk, door middel van kooken, het

Zilver daar weer uit te trekken.

Dit kooken geschiet in een Yferen Pot

met regenwaater, daar een weynig ftark

waater en zout in is, in 't welk de flyp

werd gedaan, en zo te zaamen eenige uren

op 't vier zoetjes laaten kooken, roerende

dat met een houten leepel zafjes (al draajen

de,) om, Na gedagten lang genoeg gekookt

hebbende, neemt men die Pot van 't vier

laatfe kout werden, dan de Quik uyt ge

noomen, door zeemleer gevrongen, en

voorts behandelt, als booven, van de dreur

uyt de Moolens gekoomen, gezegt is.

Ook wert flyp gefmolten; waar van ik

het volgende zelfs heb ondervonden, ik

nam flyp, zo die van de draaybank, als

uyt de flyptobben was gekoomen, maakte

die droog, en liedfe door een taamelyke

fyne hairen zeef paffèeren, op dat alle

fteentjes, en andere vuylnis, (daar geen

Zilver in te verwagten is,) uyt de zelve -

- - mogt
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ogt werden gefcheyden, voorts nam ik .

n pont van die flyp, deede daar in 1 tweede

nt droogewitte, en fyn gestamte Potas,

et een vierde pont fyn Zout, dit alles

el door malkander geroert, in een ftarke

meltkroes, (die booven met een Steen of

idere Kroes wel digt toegedekt wiert)

:daan, en alzo, in een windoven gezet,

molt binnen 2 uren heel wel, die Kroes

de zelve kout geworden zynde, floeg

die ftukkent, vond de flek als zwart

las, en de Zilver-Kooning daar onder

an, op deze manier heb ik eens 6 loot

ilver uyt een pont flyp gekreegen, en ik

eb gedagten, dat men op deze manier,

ok wel eenige Ertsen zou konnen fmelten,

lhoewel daar veele andere ingredynten, toe

werden gebruykt, waar van ik op dit maal

iets zal melden. -

Nog zynder een zoort van Kres-Moo

ens, welke de voorgemelde in allen deelen

elyk zyn, uytgezondert de Yfere boodem,

welke in deze hol, en Pots gewys zyn,

waar toe het kruys ook zo geboogen is dat

het daar in fluyt, zo als 21 aanwyft, deze

werden by veele geprefereert, alhoewel het

andere met vlakke boodems houden, het

welk ik de bevindinge laat fcheyden.

Tot het overhaalen daar booven van ge

melt is, werden nu veele Yferen Potten

gebrüykt, het zy gegootene of expreffe

daar toe gefmeede; op deze koomt een

N 2 dek



" --- ( 196 ) .

t

l

st

-

/

deksel met een hals in 't midden, op de ma

nier eens rotorts, zo als 't Printjé fol. 4.

met 23 verbeeld, welk dekzel op die Pot

(als de drder daar in is) met ftarke 'Yfer

draat, wel vast wert gebonden, teegens

het afvliegen, en de voeg wel digt met

w heft-lym toegestreeken ; teegens het ver

gehandelt als van de steenen rotorten ge

zegt is. Dog deze zyn in allen deelen ge

rufter te behandelen, alzo die zelden bree

ken, en ook kan men deszelfs hals zo lang

maaken als men begeert. - -

De ervarentheyd geleert hebbende dat

Yfere Kroefen (afgebefigt zynde,) nog Zil.

ver by haar hebben, zo moet men die stuc

kent flaan, in een steenen Kroes ten viere

brengen, en wel laaten gloejen: dan zwaa

vel daar by zetten, zo fmelt het Yfer voort,

wel dun gesmolten zynde, zet wat drooge

Potas daar by, zo zal het gesmolten Yfer,

en zwavel, het daar in zynde Zilver los

laaten, en op den boodem needer zinken,

laat de Kroes voorts kout werden, flaat die

ftuckent, zo vind gy een donkere bruyne

flek; daar 't Zilver onder aan zit. Andere

leggen die Kroefen in Starkwaater, Azyn,

of Zoudwaater, op dat die verteeren, of

door roest werden opgevreeten, dan spoe

len zy het driftige af, droogen het gezon

kene, en vergaaren dat met Potas, ook

aat men 't Waater wel verwaafemen, en ver

- gaart

rooken der Quik, voorts werd daar meede
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gaart de heele maffi. Yfer verroest gau

als 't: eens vogt gemaakt werd, dog

het vereyft veel tyd, daarom prefereer ik

het fmelten.

Hoe Staal en Tjer week en hardt gemaakt werd.

D: gebeurende dat een Goud of .

Zilver Smit, het een of ander Instru

ment van nooden heeft, dat altyd niet te

koop te krygen is, zo is noodig de behan

delinge van Yfer en Staal te weeten. Goet

Staal of Yfer weeker als ordinaar moetende

hebben, zo bewint dat dik in Potaard,

legt dat eenige uren in turfvier, zo dat het

altyd wel gloeid, en laat dat zo met het

vier kout werden, of zo men geen vuylig

heyt fchroomt, zo neemt Menschen drek,

legt daar 't Yfer of Staal in, en Potaard

daar om heen, of maakt de Potaard vogt

met Menschen Pis, dus behandelt zynde,

zal het zo week zyn, dat men 't zeer ge

maklyk kan vylen, en graveeren, en alzo

bequaam om Zignet, en Dryfponsoenen,

Vyltjes en alles van te maaken.

Eenig Instrument gemaakt zynde (van

Staal,) dat hard moet zyn, zo bestrykt dat

met ordinaare Seep, maakt het in een hel

der vier wel gloejent, en steekt het zo

fchielyk in kout fchoon waater, is 't een

Ponfoen, of iets dat maar aan een end moet

hard zyn, zo bestrykt dat end, gloeit, het
N 3 t en :
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en steekt dat in 't waater, (de Zeep doet het

Staal wit afleffen, en bewaart alle daar op

gemaakte Figuuren voor het verbranden.)

Dus het Staal gehard zynde, zo is 't on

bruykbaar, alzo het met de minste flag, ja

zelfs met vallen; zou breeken, daarom moet

dat weer ontlaaten werden. Scheurt dun het

geharde deel (met wat zand, of puymfteen)

heel fchoon, en zo het eenige Ponfoen is, legt

het weeke end op een helder kooltje vier, zo

lang tot gy ziet, dat het geharde en fchoon

geschuurt entje geel begint te werden, dan

fpoedig afgeleft, .. dus behandelt zynde,

zullen de enden der Ponfoenen, pas hard

(tot gebruyk) zyn, en haare mat, of op

gemaakte Figuuren, wel behouden, ook

zeer zelden breeken. Op deze manier, kan

men Graveer Tuygers, Kap beyteltjes en

veele Instrumenten maaken, ook gebruykt,

men wel Kaars- Ongel, of Raap- Cly om

in te harden, het welk ik (tot deurbreek

veylen) voor 't best houde, ook harden

zommige haare Kap-Beytels, en Ponfoe

nen, met dezelve gloejent in een fluk

Lood te slaan, en meenen die zo pis hart

te zyn, dat ik ten Proeve van andere over

laate.

Yfer werd gehard met het by doen van

Offe, of Koe klaauwen, als men het ge

maakt Yferwerk pakt in een Yfer bakje,

en daar onder en over stukjes van gemelde

blauwe, hoe meerder hoe beeter. Dan met

Pot
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Potaard wel digt, om en t'om, besmeert

in een heet Turf vier gezet, eenige tyd

wel laaten gloejen, en zo in kout waater

geworpen, dus te hart zynde, kan op

gemelde manier ontlaaten werden.

Oly om Tfer, en Staal meede te fineoren,

» teegen 't roeften,

M En neemt Oly van Olyven, doet daar

in een stuk fyn of Melax Tin, laat

lat te zaamen op 't vier wel kooken, dan

weer kout werden, het Staal of Yfer werk

laar meede gefimeert zvnde, zal lang fchoon-

»lyven.
[

»m vertoeft Tjer, of Staal fchoon te maaien.

Z? het Staal of Yfer heel verroest is,

legt men 't eenige tyd in Sjenever om

f, te weeken, of zo 't eenig groot stik

nogt zyn, in warme drank, waar •uyt Je

lever, of Kooren Brandewyn gestookt is,

an boent, of borfelt men het met gewas

en Ameril, Trippel, of Pottei, en Jene

er, of gemelde drank, gemaklyk schoon.

lruyn en glanfig; met Pottei droog na

e borfelen. Op deze manier gaat niet al

een de roeft uyt alle hoekjes, maar het

verd tot in de grond toe glad. Geroeste Pon-

oenen konnen ook zo fchoon gemaakt wer

en, of anders, met de zelve op lood,

N 4 - daar
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(daar fyne Puymfteen en Boom-Oly op

is) geflaagen, en voorts gekreft of ge

boent. -

Van Wind-Ovens.

*,

-

Ind-Ovens zyn van Steen, met Leem;

of anders, met Kalk opgemetselt.

Haare grooten is zeer verscheyden, al na dat

daar fwaar in moet werden gesmolten, de

ervarentheyd heeft myn geleert, dat een

Wind-Oven, op volgende manier gemaakt

groot genoeg is, om 30 mark Zilver of

Goud in te fmelten. Neemt dan u binnen

werk 1 voet vierkant wyd, ( onder op de

grond,) en metfelt aan drie zyden, te wee

ten dat agter zal zyn, en de beyde zy

den 3 vierde voet regt op, en aan de

voorste kant moet het zo hoog open bly

ven, welke openingen dient, om de lugt

of wind van onderen, door de Roosters

te doen, in den Oven gaan, en het vier

aan te blaafen, zo als de Print fol. 4- met

27 aanwyft, legt dan op dat metselwerk,

voor en agter 1 duym binnens muurs, een

Yfer van 1 en een tweede duym vierkant,

waar in 6 hollen zyn gemaakt, van 1 tweede

duym diep en wyt ruyts-wys, om 6 Yfere

ftangen, of roofters van 1 duyms dikte; op

de kant daar in te konnen leggen, zo als

27 meede aanwyft, die de lengte moeten heb

ben, dat van vooren ingestooken werdende,

- ' [Ot
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tot agter aan de muur konnen reyken, en

voor nog iets uitsteeken; om als het fimelten

gedaan is, te konnen uytrekken, en 't daar

in zynde vier, doen op de grond vallen,

om het onnodig verbranden, van Oven en

koolen te voorkoomen, zo als 23 aanwyft.

Dus de loffe roosters op 't ingemetselt Yfer

gelegt zynde, zo legt over de zelve voor

en agter een Yfere plaate staf, zo hoog

dat die daar maklyk by 't uit en insteeken

konnen onder door paffeeren, metselt dan

weer vierkant op 1 en 3 vierde voet, aan

alle zyden, en laat in de voor zyd een o

pening, van 3 vierde voet wyd, en r twee

de voet hoog, welke dient, om by het uyt

haalen der Kroes, de zelve daar op te doen

ruften, de tang te vervatten, en 't ge

fmolten Zilver of Goud gemacklyk uytte

gieten, zo als 29 vertoont, en die by 't finel

ten met een loffe steen, kan werden ge

topt, om de hitte te meer binnen te hou

den. Metfelt dan voorts nog 1 tweede voet

'ontom op, zo dat de heelen Oven, firka

3 voet hoog uyt de grond staat, dan maakt

daar toe een deksel van alderdikst harnas

»lek, met een Schoorsteen, zo als go aan

vyft, om by 't fmelten daar te konnen

werden opgedekt, het welk zeer veel viers

efpaart, en 't gefmolten Zilver of Goud

eeter doet werden, veele geelgieters heb

en op haare Wind- Ovens Schoorsteenen,

an gemeld blek rond, en zo wyt, dat

- , N 5 - die
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die onder op de 4 zyden der Oven, konnen

ftaan, en booven wel een half voet in zyn dia

meeter wyt, hebbende de hoogte van 1 of 1

en een tweede voet, dat het vier in den Oven

ook wel doet branden, maar; om dat zul

ken Schoorsteen of pyp rond, zynde, vier

lugt gaaten op ieder hoek komt te laaten,

en dan nog zyn boven wyten daar by ge

reekent, oordeel ik te veel hitten te ver

vliegen, en derhalven gestelde deksels voor

beeter, mits dat men deszelfs Schoorsteen,

(na de koolen die in dien Wind-Oven zul

len werden gebruykt) wat reguleere; te

weeten, tot het stooken, met Smits, of

Engelse koolen, werd die wyder, als tot

houtskoolen vereist, om dat van de zelve

eer die gloejen en zeer dikke rook komt,

daar in 't teegendeel, van welgebrande

houtskoolen heel geen rook is te wagten.

Zulken Oven dan opgemetselt zynde, be

ftrykt die van binnen wel met leem, zo

als by de fineerovens, onderregt werd, gy

zult die lange tyd konnen gebruyken, mits

dat die wel dik van ftéen, en teegens

een muur werden opgemetselt, en fomtyts

eens met gemelde leem, het uytgebrande

vernieuwt. In de zelve willende fmelten,

zo legt op de roosters een ftuk weeke fteen,

of dat beeter is, een daar toe van leem ge

maakt bodemtje, (van die stof, als tot Mof

fel bodems geleert is,) ter dikte van

twee duym , en zo groot, dat de kroes, 1

daar
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daar wel op kan staan, zo als 3r aanwyft.

deze dient om de wind van dezelve af te

weeren , , en het doorloopen te beletten,

Zet dan de kroes vlak daar op, met Zilver

of Goud gevult, stort gloejende koolen op

de rooster, en doove daar booven op, het

zal spoedig fmelten, mits dat het vier in

continuweele gang (door friffe koolen) werd

gehouden, zo dat de rooster altyd daar

meede bedekt blyft, dan kond gy daar

van gieten wat u luft, zo gy met houts

koolen stookt, en nu en dan eens een

Smitskooltje daar by in fmyt, dat brengt

veel hitten by, en is byzonder goet by 't

vergaaren van kres, of iets anders dat qua

lyk fmelt, voorts maakt regt midden in de

vloer van dien Oven, een fteenen of Yfere

ronde kom van 3 vierde voet wyt, en 3 à

4 duym diep, welke dient; als 't gebeurt

dat een kroes in 't fmelten breekt, of door

loopt, het gesmolten daar in beeter te kon

nen weer vinden, tot beeter bevattinge

heb ik die in een uytwendig in de genoem

de Print vertoont. Op dit zelfde vatsoen

kan men die ook heel van Yfer maaken.

-

Hoe men een lekje, of holletje, met iets kout

in te fineeren, kan digt maaken en voor 't

gezigt verbergen,

Oe nau agt gegeven werd, om het

Zilver vaatwerk met foldeeren digt,

en de gaatjes onzienbaar te maaken, zo ge
- beurt

-
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beurt het evenwel, dat een ftuk Zilver

werks, al bereyts schoon en wit gekookt

zynde, nog wel eenig lekje, of putje heeft

behouden, en een meester (om veele ree

den) dan zoekt te helpen, en bedekken

zonder het werk weer in 't vier te bren

gen. Tot het digt maaken van zulke lek

jes, kan men gebruyken karnemelk; deze

in een schoon Potje, tegen, of op een wey

nig vier gezet, datfe dik werd, dog aan

geen kooken en geraakt. Dus wel dik ge

worden zynde, werd de Wey, of Huy,

daar afgegooten, het dikke op een blaauwe

fteen gelegt, en daar by gedaan ongeblufte

(of ongelette) fteen Kalk, die alvoorens in

een Vyfel, of anderfints heel fyn behoort ge

maakt te zyn, als meede omtrent half zo

veel Tarwen-Meel, of blom, dit te zaa

men met een Mes, of ander Inftrument zo

door malkander gearbeyt, dat het een Pap

gelykt, welke heel lymig is; strykt hier

van een weynig voor, en in 't lekje, laat

het langzaam in de Zon, of teegens het Vier

droogen, dus zal 't digt zyn, zelf teegens

kookent waater, en dit is ook goet om

gebrooken aardwerk meede aan malkander

te lymen.

Andere doen daar nog by, het wit van

Eyeren, dat in een Steenen Kopje, (door

middel van een opgefpleeten fchagt,) zo

lang is gedraayt, dat het geheel en al fchuym

fchynt, laaten dat eenige tyd staan bezin
v. ken,

J
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ken, dan het befonkene daar onder heen

gegooten, en zo gebruykt. Dit alleen is

ook goet om gebrooken Porcelyn aan mal

kander te zetten, en nog beeter, als daar

wat van booven gemelde Kalk en meel on

: gemengt is, en Hout, ook heel wel

lgt, -

Met een weynigje fyne Pleyfter, aange

maakt (zo als voor by 't Pleyftergieten

gezegt is,) kan ook een lekje gestopt

werden. - -

Zulke Pleyster is nog beeter om in wit

gekookt Zilver een overgebleeven hollig-

heyt van Soldeeren, of gietputje (dat niet

waaterdigt behoeft te zyn,) voor 't gezigt

digt te bedecken, zo het daar maar netjes

werd in gestreeken. »

Een kleyn openingje kan ook met vers

geschrabt wit Kryt, werden bedeckt, en zit \

nog vaster, als dat met Gom waater is tot

een dik Papje gemaakt. .

Het (zo genaamde Schelp-Zilver) is tot

dit gebruyk ook heel goet, en kan te dik

zynde, met Gom waater werden gedunt.

Ook gebruykt men ter plaatsen daar flegt

Zilver werd verwerkt, tot stoppinge eens

leks, koude Soldeer.

- Tot deze wert genomen I loot geschey

den Zilver, , 1 loot Prinsipetaat, 1 loot

Arfenicum, dat te zaamen in een Vles met

Wyn-Azyn gedaan, en zo lang laaten staan,

dat het een Pap fchynd, dan daar 2 loot

Quik
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Quik-zilver by gedaan, en wel door mal

kanderen geroert, van deze compositie werd

wat voor, en in 't lekje of scheur gestree

ken, wat witte uytgebrande Wynsteen daar

over heen gestrooit, en zo heel zoetjes ge

gloeit, dit hout digt, en kookt ook nog

reedelyk wit. -

Hoe men Zilver Polyft.

H: cierlyk Polyften, tans in gebruyk

zynde, werd op zyn best gedaan, als

't Zilverwerk voor af, wel met Puymfteen

(het zy nat of droog,) zo gefleepen is, dat

dat daar geen de minste vylenstreek, nog

blaauwe plek kan ingezien werden, voorts

met een Ley, of zafte blaauwe Waaterfteen,

des agtergelaatene Puymfteen ruygheyt, weer

uytgesleepen; dog by dit flypen, moet ge

let werden, dat geen zand, of andere har

de ftof, tuffen die steen en 't Zilver komt.

Dan neemt koolen (die van Vlierhout ge

ant zyn,) en flypt met Boom-Oly of

choonwaater, , het zelve voort glad, door

dat flypen werd Zilver en Kooper zo glad,

en een kleurig, dat het met de hand kan

bruyn gevreeven werden. Naar het flypen

met de Kool; neemt men ordinaar zaft leer,

en pottei, daar meede gevreeven, dan

werd het heel bruyn, zo is 't ten vollen ge

polyft. -

- Is het werk zo kleen, dat men daar geen

Puym
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Puymfteen toe kan gebruyken, of met zo

veel hoeken en hollen, het zy zwa[is, of

krullen, dat de Puymfteen niet puntig ge

noeg kan zyn, zoo neemt Godlandfe (of

Polyft) Steentjes, welke van alderhande ,

foort (het zy zoet of grof) te bekoomen

zyn, ter plaatsen daar Zilver-Smits gereet

fchap verkoft werd, deze kan men vylen

na vereys des werks, en tot het bruyn vry

ven gebruykt Pallem-Boomen, of ook wel

zafter houtjes, en dik zool-leer, alles met

Pottei, voorts met een fteevige borfel over

geborfelt, zo zal 't ook heel bruyn en glad

ZWIl, - -

"Alle Kooper, en Zilver-Werk, zal glan

figft Polyften, als dat heel hard geflaagen is,

het geslaagene week zynde, daar naaft; en

het gegootene, het dufft, of als wolkerig

zig altoos vertoonen. : - - - -

Vlier Koolen kan een jegelyk zelfs bran

den, als men neemt dik en droog Vlier

Hout, laat dat effen door branden, die

Koolen in waater gedooft, zyn goet, maar

veel beeter als zulk hout, in een Yfer Pyp,

(of foort van een Oventje) werd gelyd,

en dat dan wel digt met Pot-Aard toege

ftreeken, (op dat het niet kan vlammen)

en zo in 't vier wel laaten gloejen, dan uyt

neemen en weer kout werden, dus zyn

die koolen veel harder, en blyven ook

aan grooter ftukken, op deze wys, brand

men ook Houds-Kool-Pennen, van Elfen,

Of
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of Karstengen-Hout, als men de hout

jes, zo formeert, of het Pennetjes waaren

dewelke zeer goet, om meede te teyke

men zyn.

\

Hoe Zilverwerk Gehruneert wert.

Et Bruneeren is lange jaaren, voor een

Sieraadt aan 't gemaakte Zilver werk

gehouden, paffeert aan veele werken (maar

meeft aan 't kleen) daar nog voor, het is

met order en wel gedaan zynde, als nog

niet te verachten, en het werd een onkun

dige dikwils, voor polyften verkoft.

Het geschiet alderbest als het werk, eerst

wel helder is wit gekookt, alhoewel men

het hard geslaagen, en maar schoon geschuert

werk, dikwils ook moet doen, dog dat

valt moejelyker, en het werdt nooit, zo

goedt. - - - -

De Instrumenten daar 't meede gefchiet,

noemt men bruneerftaalen , of fteenen ,

welke beyde, van alderhande foort gevon

den worden, het bruneeren zindelyk; als

men het te bruneeren werk, in fchoon ree

gen waater legt, en onder het werken,

met fchoone doeken, zonder eenige fmee

righeydt behandelt, moet gy de fteenen ge

bruyken, zo steekt die geduurig in verse

Pis, op dat die altoos vogt zyn, en zo de

nattigheydt, in 't bruneeren op 't werk

vuyl werd, of het werck beslaadt, dan

mOet
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moet dat met een nat doekje, of Spons

werden afgenoomen. En om het wel te doen

zo werden tweederhande foort, van stee

nen, en ftaalen gebruykt, de eene noemt

men vergrondt, en de andere verklaar,

fteenen, of ftaalen, met de vergrondtstee

nen, en ftaalen werdt, het eerste wit, en

ruygte, van en uyt; het werk gevreeven,

dat niet wel gedaan zynde, zal het werk

nooit regt bruin werden, dan spoelt men 't

fchoon af en gaat het met de verklaarsteen

over, zo zal 't fchoon bruin werden. Ver

eyft het werk met staalen gebruneert te

werden, handelt daar meede als van de

steenen gezegt is, dog die moeten in schoon

reegen waater, of daar een weinigje fpaan

fe Zeep, in geslaagen is, of met fpog, vogt

gemaakt werden, (om dat Pis, die zou

doen beslaan;) dan verklaardt zynde, fpoelt

met fchoon af, en droogt het met een (zag

e schoone doeck) wel af, het zal der wel

lytzien.

Gevalt het dat een werk onder den arbeyd

meerig werd, dan is goedt, met vet Zeep

»p, en een zaft doekje, of flappe Bortfel

f te fpoelen, alzo op fmeer niet kan gebru

eerdt werden. ,, *-- - -

De Bruneer steenen, moeten alle wel glad

epolyft, en zonder eenige fchraffen of

utten zyn, men maakt die schoon op een

cke Zeemleeren Lap, daar Pottey opge

rooit is, als die daar wel ftyf op werden

O gevree

*
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gevreeven. De ftaalen werden aan de ver

klaar zy ook op dezelve Lap schoon ge

maakt, met Pottey of Engelse aarde, ook

wel met dezelve stof op een eyken planck

ie, dog haare vergrondtzyden, werden op

een zafte Olyfteen fchoon gehouden.

Om het Goud van Zilver of Kooper Verguld

zynde af te trecken, dat het work heel blyft.

NV Eemt 2. lo. Salarmonyak 1 lo. Zwa

vel stamt of vryft dit te zaamen fyn,

bestrykt het Vergult met Oly, strooit van

deze Poejer daar op, legt het in 't vier dat

het zaíjes glooit dan wert het Goud los,

zo; dat het met een Kresborfel kan werden

afgekreft, dat afgekrefte Goud kan dan met

Pot-as vergaart werden ook kan men 't ver

guld werk met waater vogt maaken, en

met deze Poejer geglooit zynde in waater

afleffen, dat ook goed is.

Hoe men afdrukt en alle Afdrukfels, en afrook

fel van doorgebrooken, of Gegraveert werk

weer net op Zilver of Koper kan afdrucken.

D': Afdrucken is van zeer groote dienst

als men veele Waapens, (of iets an

ders) juist eeven eens moet Graveeren; Dan

zo teykent men het eerste Model met Rood

aardt op Papier, bestryk het Zilver, ofKoo

per (een weinigje warm zynde) dun en gladt
Inet .
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met wit Was, laadt dat weer kout werden,

en drukt het geteykende model daar op,

zo kan dat met een Teykenstift, werden

opgeteykent, dan het Was weer warm af

geveegt, zo heeft men dezelve teykeninge

op Kooper of Zilver, die dan opgegraveert

zynde, kan men zelfs weer afdrucken. Als

men neemt oude Booter en omtrent half zo

veel Zeep, kneed met een mes op een blau

we steen daar zo veel Zwarfel in, als moo-

gelyck is. (Hoe langer en ftyver gekneedt

hoe beeter,) van dit zwart vryft met een

vinger de Graveer ftreeken vol, veegt met

de hand het zwardt weer fchoon van 't Zil

ver of Koper af, maakt een Papier, vogt

(met de tong) of in schoon waater, legt

dat op 't gegraaveerde; En ander Papier

daar 2 à 3 dik overheen, vryft (met een

Graveer Yfer heft) dat wel ftyf aan, zo zalt

op 't Papier gedrukt zyn, dog het Papier;

moet zo vast werden gehouden, dat het niet

het minst kan schricken. Dit zo afgedruk

te laat zig, (droog zynde ook weer op Was,

als booven gezegt is) afdrucken, zo dat

men 't voort kan Opgraveeren, in den om

trek. En op deze wys kan men een on

eyndig getal figuren even eens maaken.

Dit Drukzwart kan in een looden Doos

je, lange tyd bewaart werden. ,, ,

Hebbende eenig Deurbreekfel dat men

wil bewaaren, of in 't meerder getal moet

maaken, zo maakt men van het eerst wel

O 2 ge



( 212 ) -

gevylde een afrookfels op deze wys; men

maakt een Papier in waater nadt; legt dat

op het deurgebrookene Model, dat ook met

een ander Papier daar overheen, wel ftyf

wert aangevreeven, (zo als boven van 't

Gegraveerde gezegt is,) dan aan de andere

kandt een brandende Hars-Kaarsteegens ge

houden, zo teykenen zig de ingevylde gaa

ten, net en zwart op 't Papier, (dit heet

men een afrookfel) en kan op Was (als

een ander drukfel) weer werden afgedrukt,

en zo net alleens op geteykent. Of; voor

zigtig behandelt, werdende wel voort na

gekapt, dus kan men alle voorkoomende

doorbreekfels, eveneens namaaken, waar

van ik myn dikwils met nut bediene,

25 5. q g -
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Nleydinge. Fol. I

Wat een goed Goud of Zilver-Smidt

behoorde te verftaan.

Van Toetsen, zo wel Goud Zilver als an

deren Metaalen. -

Van Toets Steenen. -

Van Zilver Toets Naalden.

Van Goude Toets-Naalden.

Van Zilver by of door de steek probeeren.

Manieren om Zilver tuffchen 2 Kroesen te

Fineeren.

Hoe veel lood men ordinaar by 't Zilver

zet dat men op de Teft, of Kapel,

Fineeren wil, en niet anders als

- met Lood of Goudt vermengt is.

Hoe men het loodige Pajement ter Teft

handelt. (

Van gemaklyke Fineer-Ovens.

Maniere om Zilver by Efai te probeeren.

Van Efai Ovens.

Van Kapellen, wat dat zyn en hoe die te

maaken.

Om goede klaar te maaken.

Van Moffelen wat dat zyn, en hoe die te

maaken, als meede Probeerfcherven

en Smelt Kroefen.

Van Teften wat dat zyn, en hoe die te
maaken. n

Hoe men Goudt van Zilver fcheydt.
Hoe men het gefolveert of gefcheiden Zil

ver ordinaar uyt het waater krygt.

Van Goud en Zilver scheiden dat de hoog

duytfen neerslaan in Goudt noemen,

Hoe een koreckte Goud Proef, wert ge

maakt, met een g:orgel.
3
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Van
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Van de waater zwaarte en wat dat is.

Hoe het Goud door Sementeeren gefineert

Werdt.

Refepten hoe deeze Sementen geprepareerd
- konnen werden.

Van Goudt door Spidts Glas te Gieten.

Hoe men het Zilver en Goudt weer uyt

het gebruykte Spids Glas krygt.
Hoe men Goud door Aqua Regis Fineert.

Goud fmeedig te maaken.

Maniere hoe men Goud aljeert, en op zyn

jufte voet brengt, van die plaatsen

daar het verwerkt ftaat te werden.

Hoe men een gemaakt ftuk Goud-Werks

fchoon maakt, kleurt en heldt.

Hoe Koper uyt Zilver gekookt wert.

Hoe nieuw gemaakt Zilver Werk fchoon

emaakt werd, het zy door Wyn

fteen, Stark, of Krankwaater.

Recepten voor particulieren, om haar daag

lykx gebruykt werdent Zilver,

fchoon te houden. -

Onderwys hoe Zilverwerk in 't foldeeren

behandelt werd.

Van een gemaklyke Soldeer-Lamp.

Hoe verfcheyden Zilver Soldeeren werden

, gemaakt, die alle heel wel loopen.

Van 't Gieten zo van Zilver als Goudt.

Eenige preparatis van gietzant.

Hoe Vluffen tot heet, en dun maaken des

: in 't vier geprepareert wer

- €11.

Van Goudt te gieten.

Van 't doorbreeken zo in Goud als Zilver

en Koper, benevens de behandelin

ge der vylen. -

Van 't dryven en wat dat is.
I44

127

I4 I

147 4

Van
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Van Patroonen te dryven. -

Hoe men Patroonen van Hout, Was ,

Pleyfter, Zwavel of Lood maakt.

IIoe men Pek om op te dryven::

Van vergulden met dreur zo wel Koper,

ilver als Yfer.

Van 't gebruyk der gloeywaffen.

Van dreur te maaken en wat dat is.

Van het boetseeren ende prepareeringe dier

waffen en Leemen.

Hoe men Vormen van Was giet, en het

gietwas prepareert.

Van pleyfter te gieten, en wat pleyfter is.

Maniere om iets hol te gieten, van Goud

Zilver of eenige hartfmeltende Me

taalen.

Van Kres fchoon maaken, met de daar toe

vereyfte Instrumenten.

Hoe Staal en Yfer, week en hard gemaakt

werd.

Oly om Yfer en Staal meede te fmeeren,

teegen het roesten. - -

Om ve: Yfer, of Staal schoon te maa

(€Il. - - -

Van Wind OVen3.

Hoe men een Lekje of Holletje, met iets

151

156

16o

16 I

I 99

2OO

kout in te fmeeren, kan digt maa

ken en voor 't gezigt verbergen.

Hoe men Zilver Polyft.

Hoe het Zilver Gebruneert werd.

. Om het Goud van Zilver of Koper Ver

guld zynde, af te trecken, dat het

Werk heel blyft. -

Hoe men Afdrukt en alle Afdrukzels, en

Afrookfels van doorgebrooken, of

Gegraveert Werk weer net op Zil

ver of Koper kan afdrucken.

t I N D E.

2O)

2O

208

2 IO



n

NB. Het Mr. fyn Goud, gestelt op 368.

Gul. koomt ieder On. 46. Gul. het En.

46. ftu. het Aas 1 ft. 7 pen. .

En ieder Cr, uit het Mar. 15 Gul. 6 ftu.

1o pén. ruim, ieder grein 1 Gul. 5 ftu.

9. pen. firka. - -

En uit het Ons, een Cr., 1 Gul. 18 ftu.

5 pen. ruim.

Een Gr. 3 ftu. 3. pen- Ruim.
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