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SLANG-BRAND-SPUYTEN.
F I G U R E , yertooncndc de BRAND-SPUYT 2 zoalsdiemct
zijn toebehoren ajtij4 indeBrand-Spuyt-Huysjesgereedtftaat*

om na den. Bran.d g$bzagt en aidatr gebr«ykt te

H A N D B O O M E H , ftcekcndc ia de döag-beogebvandcSpuit

R SPUIT»

2/

B S P U I T-SLANG by C vaft gefchroefc, en ronder eenigé omdrajingen heen én weer over de Spuit ge/lagen, hangende de bochten
ten wederzijde ruim een hands lengte van deftraat.
D S P U I T-P Y P, vaft aan gemelde Slang gefchroefc, en op de Spuit,
onderde Balans geleid.
E W A T E R - Z A K , leggende op de Spuit, zo, dat deSpuitxflangVan
boven daar mee bedekt is, en de eene Sport van deffelfs Schraag (ponder't voor end van de Balans komt,
F W A T E R-SL A.NG-B AK-, met de geheele Water-flang, zonder
eenigé omflagen, zo effen als doenlijk is, daar in opgefchoten 5 leg-
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v : ie naat op eehé zyïian uytvalïën. ^ :
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: G GE R.FE-D S C H A P-ZAK, verzien met een yzeren JEiajrtieï,Ki;|).-/
tang,f a(f bosjes Woel-tou^4L|8^^ïc!it^ind4a^
re^cl^i^j^eiTi^ hangien^éaan^
"•'
; ,'..-,•;
.?! H ^.ÏT^L^iiplljll^^
^ang, des n<>dig^r|ïèf
pj> te halen na
:
;
:• •.;.;':-f^j^j^js^jj^^ndè'^^zelve achter-end
vari de Balans.
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l'-T%. Ë Ü-T (p|:^y;.' van de Spuit, opgefchoten hangende aan 't voorr
endvart(iéË«Bnsi
K IN L O O p-pf'if P:i • daar het los-end van de >57ater-f(ang Word over,
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heen gehaalï^ en^^m vaft gebonden, om 't Water in de Spuit te bren-.
•
.
"L Tvvcè^Jl'i^ggfl^^, om üitdeGrarten Water te fchepperi.
Twe^!|||ÉTT:jÉ NJ elk voof^ierirriêt.d éS^E^cflttfeii , -om
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ONGEVAL
^JlBJRand:pni||aaii ^ipde, rr>oet4eBr^nd5S|>«iitmet^ijrttóebe1>óre^^
b^tóalé^ Wa^rgë: ^!i|3^öeillgjl|^f ^^
èragt,en de Leeren L 3-4 4 voet van elkanderinVsüelve Waier gezet wórden»
D z
Dan

&

Pan moet aanftonds de Water-zak E , met de Slang-bak F, te gelijk van de
Spuit afgenomen, en aan de Waterkant gebragt worden: dog de Water-zak
bydeleerènaan'tWaterneer gezet zijnde, moet de Slang-bak aanftonds
Weer te rug na de Spuit worden gebragt; latende gaande weg de Slang
daar uyt vallen op de ftraat; en by de Spuit gekomen zijnde, moet het overfchot van de Slang (als die te lang is)afgefneden en in de Slaag-bak gelaten
worden,en hetander end, ('t zy dateer afgefneden is ofniet),over de Inlooppijp K gehaalden vaft gebonden worden. Maar als 't gebeurd,dat deze Slang
te kort is, en volgens dien het eynd deflelfs op ftraat komt neer te vallen, eer
datmen aan de Spuit is, zo moet de reft tot aan de. Spuit met treden afgemeten, en de Water-zak gelijk getal van treden, van het Water-af nader aan de
Spuit gezet, en de Slang die op de ftraat leid, totaan de Spuit toe voortgehaald, en insgelijks (als voor verhaald) aan gebonden worden 3 en moetin
zodanigen geval detuiïefpatie, tu {Tenen bet Water en de Water-zak, mee
twee dubbelde rangen volk, malkander het Water.metemmers overgevende , gefuppleert werden»
Zo dra ook als de Water-zak aan de water-kant by de Leerenis neer gezet, moet aanftonds. water gefcheptenip de.Zak gegoten worden -3 't welk
dan voort geduriglijk zonqer opho.uden moet continueeren, tot dat den
Brand is uytgebluft..
Zo moet ook aanftonds de Spuit-pijp D, en de Spuit-flangB,van deSpuit
af genomen, en na den Brand toe uitgeleid worden, door de bequaamfte en
naafte weg; 'tzy door't voorfte van 't brandende huys zelve, zo den Brand
in de achter-deelen is 5 of door een van de naaft aanftaande huyzen als den
J^rand is tot voor aan de ftraat, en boven 't dak uit Brand. En zo 't zelve
leiden van de Slan g moet gefchieden door een hoog venfteï3of over een dak,
250 rnoeu van, daar het Ophaal-touw H (dat tot dien einde by de Spuit is)
aan de naafte luts, by de Spuit-pijp vaft gebonden, om de Spuit-pijp gelagen, en zo gezamentli j k opgehaald worden.
En moeten die geenc, die de Slang van de Spuit af vieren, niet meer bot
toe geven >, als de geeae, di@ deSlang uit leggen of ophalen, na haar trek*
'ken : tot dat zy klaar zijnde roepen, G A A T J O U G A N G , of niee

meerder na haar.trekken; danmoetenze de reft voort tefFens van de Spuic
afnemen, en op de ftraat in een ronde bocht uit leggen.
Insgelijcks moet ondertufïchen mede het volk aan de Spuit in goede order werden gefteld om te pompen, gietende%alvoren eg$ weinig Water in
4e Byjzen op beide de Zuigers.

29

Onder 't fchicten van 't water door de Water-flang moet gelet worden, of

't water over ai on verhindert kan door-fchieten.
De Pompers van de Spuit moeten, zo haaft als &y een igWate*m do-Spuit
ontfangen nebben , eerft een kojte wijil met fachte flagen pompen; ten einde., zo de Spuit-flang niet wel mocht gered wezen,,het zelve onderwijlen
zpu konnen gefchieden: waar toe 2, a$ perzonen langs die Slang moeten
gaaiijd'omflagen na 't voor-en d doen uitfchieten,en de toenijpende bochten
rond uitleggen :., maar alles klaar bevonden zijnde, moeten zy niet af laten te pompen, voor dat den Brand is uitgebluft.
Achter de hand van degene,die met de Spuic-pijp het Water in den Brand
fhaurd, moet. altijd iemant ftaan om de Slang in e.en ronde boeht te.houden, ten einde dat die door haar fwaarte neer hangende, geen toenijpende
bocht kort achter de Spuit-pijp maakt»
DeSpuit-pijp verplaaft moetende worden, moetdèSlangiom nietteiflej>en, opgenomen, en nagedragen worden.
Als de Spuit-flang te kort is, kanze verlangt worden, met een deel
van een andere Spuit daar aan te fchro.even 5, zijnde de fchroeven gemaakt
datze allé op malkander en paffen.. En op de zelve .wijze kanze rncde wor^-

deii verkort;
Om aan te fchroevea, moet aan de groote Spuiten 8 enaandèkleyne
óomflagén, verkeerd in de Slan g gedraait worden, om door het fchroeven geen omflagen in de Slang te krijgen 5 en tuflfchcn de fchroeven
moet een JLeere ring zijn omze waterdigt temaken,.
By vriezend weep, meet, zo-veel mogelijk is, de Spuit'vol;;Water
en in geduurige beweging gehouden worden, om't bevriezen van Spuit
en Slang voor te komen.
Eenige lekkagie in de Slangen zijnde, moet dicht gemaakt werden, met
een Leére dicht bind-lap, (die ten dien
einde in de Gereetfchap-zak G zijn) ia
maniere als hie&neven word aan ge wezen j leggende de woelingen, van de
midden (A ), af, rakende aan malkander,. na de enden toe: en dus konnen <
de gaten hoe groot >;. al warenze meer als een vingerlang, met (lijf aan te
trekken , en de flagen digt aan malkander teleggen, volkomen digt gebonden worden.

Dc-JBrand-Mseftêf s rrtosten 't geene voorfz is, tjyt alle haar macht voorfc
Dj

zetten, en bezorgen dat tot ieder Spuit jgeduurig 2 Ploegen f sMd
met Water te fcheppen en inde Zak te gieten j en een iegelijk aaa'
tot zijn dsvoir te doen commandeeren 5 en ook, desnootszijndej de ledige
kijkers tot hulp der Geaffe&eerdens prcffen.
De Affiftenten moeten de Brand-Meeftersgehooizamen» en het werk
Vati Brand bluflen met allen y ver en wakkerheid voortpreffen, de eene by
de Brand-Spuit, en d'ander by de Water-kant, daar het Water word gef
fetiept.»~ ;< • "

Ben Brand gebluft zijnde moeten zy beide de Slangen laten uytwateren
over de ^puit dpfchietea, en na bekomen verloff deSpöiemettlzijtï
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