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en Aanjager en 't Kiftje met de Linde Slang

aan 't Water nedergezet zynde, zullen zy zelfs de Zuygbuys aankhroeven en in 1t Water leggen, en immediaat doen pompen } op dat het
Water, zoo {poedig als mogelyk is, voor in de Spuyt gebragt werde; en
niet permitteeren dat die fchroeven door iemand anders behandeld werden.
Geduurende dat de Spuyt aan de gang is, zal een derzelve, met den Commandeur van de Spuyt, toezigt neemen op het ipoedig herftellen der ongevallen dewelke onder 't gebruik t'eeniger plaatfe aan de Spuyt zouden konnen ontftaan. En, in cas van abfèntie van een of meer Brandmeefters, zal
denzelve, in de plaats van een der Brandmeefters, zig by den Aanjager pos«
teeren; wel toeziende,
dat door ongeftadig pompen den Aanjager niet bex
fchadigt werd 5 en dat de Pompers elkander behoorlyk en met order verpoofen.
Ten dien einde zal hy Commandeur, in zodanig geval3 de Ploeg die afgeloft
is, gelaften, zig ten wederzyden van de Linde Slang, digte by den Aanjager, te pofteeren, en niet van daar te gaanj op dat dezelve op hun beurt weder by de hand zyn.
De Spuyc na by den Huyfe Twïckel gebruikt zynde, zal een der Commandeurs zelfs de Zuygbuys en Linde Slang van den Aanjager affchroeven 3 en
niet permitteeren dat zulks door iemand anders geichiede; -vervolgens door de
Zakkedragers de LafTen van de Koppelbanden in de Linde Slang doen los maken, en voorts zorg dragen, dat de Linde Slang van 't Water ontleedigts behoorlyk over een Stok gehangen, en door eenige van zyn Pompers na de
Droogplaats gedragen werd.
Daar na zal hy den Aanjager weder op de Wielen doen zetten, om mee
de Spuyt en 't Slangekiftje na 't Spuythuys gebragt te werden. De Spuyt
verre #ƒ gebruikt zynde, zal een der Commandeurs, ter plaatfe daar dezelve
gebruikt is, de Linde Slang door de Tweede Pypvoerder in het Kiftje doen
ichikken ; te beginnen voor van de Spuyt, en zoo voort na den Aanjager;
en wanneer de Spuyt weder 't Huys gebragt zal zyn, dezelve door eenige van
zyn Pompers na de Droogplaats doen brengen en ophangen.
Indien door een ongelukkig toeval eenig ongemak aan de Zuygbuyfen
mogte komen, in zoo verre dat men geen genoegzaam Water door de SpuyC
zoude konnen op halen; zal een van de Commandeurs, om evenwel de vereifcli»
te dienft van den Aanjager te hebben, de Zuygbuys ten eerften affchroeven,
en ter zyde leggen, en in plaats van dien de Schrogf met de holle Kap aanfchroeven ; en als dan het Water met Emmers in den Aanjager doen gieten.
Indien den Brand Binnen de Honderd Voeten van 'f Water mogte ontftaan,
en men dus den Aanjager niet nodig had, maar het Water door middel van
de Zuygpomp in de Spuyt gebragt wierd, kan den Aanjager als een Tweede
Brandfpuyt gebruikt worden; en moet als dan een der Commandeurs de Linde
Slang daar van affchroeven s vervolgens de Dubbelde Schuynfe Schroef, die
in de Gereedfchaps-Zak is, in plaats aanlchroeven, en aan die Schroei als dan
vafl-fchroeven de Leere Slang die by den Aanjager is.

