
( 9  )
; tnet groefae Góut-Kleur. kan werden ver

legt.
: • Komt uw iet voor dat gy meend ver-
• goidt te zyn, veile dat (aan/een hoekje)
; watftarkaf, dan zal ’t de flxeek wel Open
: baaren, anders is ’c geen gebruyk en ook
:: onnodig aan Goud dat men Toetfèn wil,

veel te veilen. •
; Men vind ook bedriegers, die fyn Goüde 
; plaatjes over Lood en andere Species vtee- 

ten te trecken, * en daar Hingen, Knopen 
of gemunte Penningen van te manken, welk 
bedrog met Toetlen niet is te ondekken, 
maar zulke gedachten van iets. hebbende; 
moet men dat wërek flucken fnyden, en 
van binnen vifiteeren; Jk heb myn Vader 

, zelfs zien Köopen zodanige Knoopen, die 
van binnen met Lood-wit waaren gevuldt.

Van de Toets Steen. -

BF.langende de Toets-Steenen, zo hou* 
de ik de zwartte voor de belle, (al* 

hoewel der ook uit den rooden werden ge
vonden,) zy moeten wel gladt gefleepen 

: en gepoleift zyn, nfet al te Glashirdt-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 geprobeerd werden, men 
t houd die voor heel goed, als men een Du* 

kaat, ofrofenobel, daar wel vall, e n  gladt, 
‘ A 5 op kan
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op kan aanftryken. En zo moeten die toe 
Goud gebruikt zullen werden ook nood- 
zakelik zyn, maar tot Zilver, konnen wel 
goede zyn,' of fchoon die geen fyn Goud- 
ftreek willen aan neemen, beyde moeten 
zy  de Toets-ftreeken, helder, gladt en 
glanfig (een ieder na zyn aart) vertoo- 
nen, en ’t rcinfte verfchil onderfcheident- 
lyk hauwyfen, men vergenoegt zig, als 
een fteen het verfchil van Zilver dat maar 
omtrent £ ftuiver perloot verfcheelt wel 
klaar aan toont, En van Goud als firka 
I ftuiv. per. Engels fcheelt, doch de ge
woonte, van een fteen, doet ook zeer veel 
tot het kourekt Toetfen. Eenige fteenëh 
willen heel droog gebruikt zyn, andere eerft 
met de tong vogt gemaakt, weer andere, 
diftingeren beft, als de opgedaane ftree
ken, met de tong vogt gemaakt werden, 
welk onderfcheidt het gebruik genoeg zal 
leeren, cn een iegelyk toeft op zyn manier, 
en gewoone Steen het beft; 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, fchralTen, gemerkt de alder- 
minfte ruigheid, aan dezelve quaad doet.

De Steen doorftryken volgeworden zyn* 
de, word fchoongemaakt, als men die 
met era griffel of Leifteen, en fchoon waa
ie r , of een (Churchyns) Oly-fteen, en 
fchoone Boom-OIy afïjypt, en voor alle

Zandt
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Zandt in ’C'tieipen wagt, (alzo dat fchraf- 
ïen maakt, de opmerkinge zal uwv Lee* 
ren, of de Steen lieffl met waater, of Oly 
Schoongemaakt wil zyn, daar zynder die *t 
beyde even, lief is, inaar ook veele,die daar 
zeer in verfchillen, ja zo veel dat niet naar 
haar natuur Schoongemaakt zynde, qualik 
een (treek zullen aanneemen, dus met de 

, een of ander (teen, de Toers-ftreeken uit— 
gdleepen zynde, zo moet de Toets - (leen ,  '  
met een fafte houdtskool (die aan ’t vier ge
glommen, eri in Schoon water weer geleft 
ia) werden na gefleepen doch; altoos met 
fchoon water, dat neemt alle Smeerigheidt 
af, en doet dezelve zwarter toonen, voorts 
met een fchoone doek afgedroogt, zo is die 
weer fchoon, en zyn tot een oneindig ge
bruik. Remarcahel is ’t ; dat alle Toets- 
fteenen, zo als die vers zyn Schoon ge

h aak t, niét zeèker zyn , veele zullen als 
dan geen (treek van Goud of Zilver, in ’t 
geheel willen ontfangen, zo dat men ge
dwongen is.dezelve } of heelen dag te ha
ten leggen, voor dat men die gebruikt, het 
welk in ’t generaal goed is, vpor alle (lee- 
nen, om defelve in alle verZekertheidt te 
gebruyken, dus is uw (teen volkoomen ge
prepareerde. ’ .

Van Zilver Toets-Naalden.

KEnnelyk zynde, dat aan goede Toets» 
Naalden, zeer veel geleegen is, zo be

. . hoor-
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