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• Van Goud tè

H Et* Goud wert in ’t gieten als *t 2(il- 
ver behandelt, maar valt wat onge- 

’ maklyker om Zyne traagheyt in het toppen* 
het eyft derhalven een beet V ier, en de 
Kroes van binnen roet fyne Borax geftre- 
ken zynde, eer dat die in *t Vier werd ge* 
zet, zal ’t Goud heeter werden, en ook 
jgjad uyt de Kroes vallen.

Alle Goud werd bet zeekerft in Rood» 
Koperen Vlellèn gegooten, om dat ais roeh 
!n Geel Kooperen Vleffen Goud giet* en ’c 
Zelve maar het minft aan de mond dier Vies 
taakt, aanltonds óngefineedig is. Al Was 
dat in yt Vier nog zo fmeedig geweeft. 
Dog geen andere als geel Koopefe voor han
den zynde* dan moet men de mont des Vtos 
na dat die gedrukt is, zo we. tóet heft-lyin 
beftryken, dat 'het Goud de zelve in gee
nen aeeleri kan raaken, die dan zo gedroogd 
Zynde, kan men Zig daar genoegzaam mee- 
de behelpen,  en fmeedig Sngieten. .

In vöorige 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 Visbeeneh) en fnyt 
daar met een Mes, van beyde; 'de dunde eö 
lpitfle enden af, tot zo ver, dat die dik ge

, noeg zyn, om een fooft van een mond in ter 
" fnry-
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fnyden’, voorts lfypt die beyde op? eeff vlkfc' 
icegraauwe Heen, aan haare zafte zydenf 
v lak , 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, fteekt in de eene 3 Y- 
fere of Houten pennetje^ vaft in , en legt 
de andfr daar boven op, (zo en op die ma* 
nier als een Koperen giet Vies is,) dus da» 
wel op malkander paffende, zo neemt het . 
welk gy begeert te gieten, drukt dat in dé 
een helft, zo diep als ’t Patroon is eyfende, 
dan wat Koolftof . daar over heen gedarn, 
en dé ander helft des Visbeens daar vaft 
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 ao aanftonts in gegooten wer
den, maar vermits het een Brand tëoffe isr  
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 zeer 
net en fcharp. ' '
‘ Deeze Visbeen zegt men uan de Oever» 

der Zee te werderf opgevift} en zyn* by de 
.Verf verkopers of daar Zilver-Smidts ge*

• reetfchap verkofc wert, te bekoomen, em 
werden voor Visfchobben gehoudem
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