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te n  kand ('ter oorzaak van *t wit-kooken,) o f 
fineer geen ftaat te maaken is.

Voorts kan men vtrfeheiden ftaalen maa- 
ken uie fyn , waar van men de regte waarde 
en geftelthcid wei bekend is , én door dik ' 
wils daar teegens te proberen, zal men lee- 
re n , op fteek , zo wel als op toeft , téoor- 
deelen*

H et *fteeken wind het van 't Toetfen, 
(in zo  ver) dat men een fteek binnen uit een. 
ftuk Zilver-werk kan doen, Daar het T oet- 
fen niet als aan d e bgicenfte hoeken, kan ge- 
fchieden» . :

Beide deze proberingen, zyn alle Goudt en 
Zilver-ljandelmrs, zeer nut; Gemerkt men 
(zonder ’ t werk te fchenden) de innerlyke 

' waarde daar van , firka kan weeten» <

Maniere om Zilver tuffen i .  Kroefen te 
'  fineeren,

AL zo men in alle plaatfèn geen Occalï 
heeft het Zilver-  dat men moet ver

werken en te flegt van Alooi zynde, met 
fyn te konnen remedieren, o f  zo ’c met Lood, 
T in  o f  iets diergelyk* mogt gemengt zyn. 
by een Elajeur te konnen verkoopen, zo  
volgt hier beregt hoe men zig in zulken 
val kan behelpen» .

Neem t het te liegt o f  ongefmeedig Zilver 
fmelt en giet het aan Garnalejen in Schoon 
waater, .maakt die voors wel droogh, in een 
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pan ap- ’c vier, weèg^ die. En zo ip het Zilver 
'niet anders alsKooper is, zo zet teègen' je- 
der pen. o f lu.dathet(p flegt is Engels Sal- 
peeter, maar heel loodig zynde, zo neemt 
s a 3  en perlood. Dan neemt een fmelt,Kroes, 
die wel vafl: en flark is, en zo'groot dat Zil- 
vejr en Salpeetcr de zelve op een kleine vin
ger breet na vult, voorts neemt een andere 
Kroes, die het onderft.boven gekeerd zyn
de wel vafl in de e.erfte paft, maakt onder 
in dées zelfs boodem, ten gaatie ter grpote 
,als een vvitte-erut j. o f  een weinigje grooter, 
o f  kleinder, na de veelheide van de Salpee- 
ter. die by ’t Zilver is. Zet dan dien Kroes 
het oqderfte boovén op of in de Kr,oes daar ’t 
Zilver en falpeeter in is,' ftreikt o f  fmeert 
die te zaarnen komft.der Kroelen, met heft- . 
lyrn* (die met oiit-vvihfteen waater aange
maakt is) wel vaft, en heel digt toe., (zo als 
’t Printje fol. 3 met 6 vertc'ont,) laat die zoet
jes droogen op dat de heftleym te vafter hou- 
de, Zo .’t een klein Kroesje, js ,  zet het te vire 
voor de Blaas-Balk, laat het eerft zoetiesgloei- 
jen , op dat de Salpqeter niet te fchielyk aan 
’ t branden en geraakt, en door zyne.kragt 
ide boovenfte Kroes doet afvliegeqV^zó dat 
gefchiedtj is die Salpeter, en moeiten ver- 
Jooren, en moet weer van nieuws werden 
begonnen, gloeijent zynde zo blialj: maar 
Toetjes aan, op dat het v ie f ingeftaadig hit
te blyve, én om. dat . die Kroelen, van de 
jSalpeeter veel leiden, moeten konnen die ’c 
fel blaafèn niet verdragen. ' ' ' ‘ *;; Dan
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D an zo ?alt gy  udo het gaatje der boaven- 

fteJKroes, een blauw vlammetje zien opgaan 
. als < fat Van een Kaars, dat zo lang zal duu- 

ren, als, de Salpeeter w erkt, o f noch eenige 
Jkragt h eeft,, dit vlammetje, ophoudende >20 
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 beft is., dog dit 
altyd niet konnende gefehieden,. zo neemt 
die maar vo ortu it, en laat. hem hout wer
den, flaat dan de onderfte ftuckent, gy zult 
de Kooning Zilver daar onder in vinden , be- 
deltt met een boodfem die na flek gelykt, .in 
welke (van ’ t Zilver afgeftaagen^ynde,') zit 
al ’t Lood, Kooper, o f T in , dat by ’c Zil
ver is gew eeft, dit bodem tje in een fchoono 
Kroes met Potas opgefmolten, en in een 
kiftelier uitgegooten, zo zal men daar in vin
den, niet alleen het Kooper en ,L ood, dat 
de Salpeeter niet heeft konnen ontlyvea, 
maar zelfs al ’t «Zilver, dat meede in dè Sal
peeter,is bly ven hangen, het welk men kan be- 
waaren, _tot dat men occafie heeft het op de 
teft aftedreiven, om alzoo het geroofde weer 
te bekoomen. En ik heb gedagten dat op 
deeze wys niet m eer' Zilver ^erlooren gaat 
als by ’t fineeren op de teft,

D e  Zilver Koning dat van de flek gezui- 
vert zynde, fmelt óver in. een fchoone Kroes 
wel gefmolten zynde, zo werp^ daar . wat 
Wyofteen öp , laat het daar braaf mede dry
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‘ Ven, giet het aan een Kiftelier, (o fd atb ee- 
ter is , eerft eens aan garnaljen,) en w eer o* 
vergefmolten, dan aan een Kiftelier, het 
zal van flegt ten minften, tot n  Penningep 
o f  15  lood zyn gebragt, en veel maais ge* 
heel fyn zyn.

Maar een ieder gelieve hier te Confidere- 
ren, dat het Pajemenc heel loodig zynde en 
niet meer als 4 a 6Penningen o f  4 a 8 loot 
per Mark is houdende, deeze fineeringe w el 
toe 2 a 3 malen moet gefchieden, om reeden 
dat men op eenreis, zoo veel balpeeter als 
daar toe werdt, vereift, in geen Sraelt-Kroes 
kan vertrouwen. *

Daaronf houde ik beter, zulken flegten 
èn loodigen Pajement, op de te fta f te dry»

• ven.
Maar voor-gezegt zynde, dat geftaadige 

hitte in dezen werd vereift, zo.zyn windt-* 
ovens tot deze fineringe het befte, en z o  der 
meer als 2 a 3 Mark Pajement is , en wat 
loodig zynde kan ’t niet wel buiten dien ge
daan werden, om 'dat de ^roefen voor de 
Balk, altoos aan de eene zyde heeter‘ wer
den als aan de andere, (het welk in een wind
oven kan werden voorgekoomen, )  20 vreet 
het lood ligter door de zelve.

Ik heb veel maaien, by gebrek van teft op 
deeze wys io a .1 2  Mark loodig Pajement te 
gelyk gefineert, dog ook eenige malen her
doende, pn tot verfterkinge, van de onder
r e  Kroes, zo befloeg ik die, met een be- 
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ftendigen leem, om dat het lood die Kroelen 
zo  fterk Sangrypt, dat die ’t zonder beflag 
qualyk konnen uycftaan, te meer als ’t Merk 
maar 4  a 5 Penningen is houdende.

Maar z o ’t Zilver alleen in Cooper is , al 
houd het dan maar 4 Penningen zo kan een 
goede Kroes het wel uytllaan, al is die niet 
heilagen, dog Kooper cyft ryckelyk Sal
peeter.

W a t W int- ovens zyn hoe de Kroelen 
werden beflaagen en in de zelve werden ge* 
j e t ,  wert hier na verhaddelt. .

D eze voorlchreve fyneeringe is zeer nut, 
voor pngefmeedig Z ilver, o f dat maar een 
Penning 4 2 flegter is , als men ’t kan gebrui
k en , om dat men met wéynig Salpeeter „in  
een uur tyds, fmeedig en beter Zilver kan 
hebben, en de behoeftigheidt om fy n , en ’c 
gem artel, van ongefmeedig Zilver voorko
men.

D og zo is ’t beft (zo  ’t de tyd toelaat) 
zulken Fineer-Kroes 1 o f i l uur ingeftaa- 
dige hitte te houden, om dat men oordeelt 
( o f  wel de Salpeeter niet meer fchynt té 
werken) jdat door de langheide van ty d , 
het Zilver zich beeter uit de Hek redt, en 
de Zilver koning grooter wèrclt, het welk 

‘de ervaarentheidt myn oók -meer als een* 
maal kleeft doen zien, het Prentje foL 3 , 
vertoont de figuur met 6.
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Hoe veel loot'mm ordïmar by 't Zilver zet Hm 
men op de te(l> of Kapel, fineerm ,  en
niet anders als met looi of Goud vermengt *

• ' ' • ■ • •

ZO  men zulk Zilver oordeelt te honden 
6Penningen o f 3 leu. dan neemt tee- 

geiis i  Mark Zilver io  M ark lood, maar 
dat van 6 Penningefl tot 9 Pennen o f  van 8 
tot 12 leu. is acht Zwaaren, lood genoeg, 
en van 9 tot n 'P en n in gen , o f  van 1 2 tot 
15  leu. is fes zwaar ten' genoeg ,• doch zo is 
’ t altoos beeter een zwaarte'lood te veel als 
te weinig, om dat de ruymte van loodt hier 
hoit quaat doet, midts dat de têffc o f  Kapel 
groot genoeg werd genoomen.

* •  * • ♦
Hoe men bet Loodige pajement.tfrr tefl . 

Handelt. , :

HEt Zilver o f  pajement heel loodig zyn- 
de, zo kan men voor af de daar toe ‘ 

. vereifle lood • zwaarten niet wel bepaalen, 
daarom neemt men tot zulken quantiteyt, 
als men daar van denkt te fineeren, Een 
ruime» teft op dat het lood de *zelve door 
zyne veelheid niet kan doen fmelt^en. D i e  
Werd te vire gebragt, (het zy in een fla
neer, o f anefer oven) men zet daar <!fe helfc 
ö f  ’t zo zyn kan de heele mafla voort op. 
Dat gefmolten zynde, zal men voort kon- 
nen zien, of ’t wel wil dry ven, zo ja ,  laat

■ men
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