VOOE DE

DIRECTIM
DEK

EERSTE AEDEELING.

Over heb getal en de soorten vm brandspuiten,
de daartoe üehoorende gereedschappen
en derzelver tedienmg.

Art. 1.
Het getal en de soort der brandspuiten die bij de
onderscheidene Directien der Marine, voor dadelijke
dienst zullen aanwezig zijn, wordt bepaald bij het plaatselijke Eeglement. In geval van nood kan de Directeur
de brandspuiten, in den voorraad der magazijnen voorhanden, ten gebruike geven.

Art. 2.

v

De brandspuiten, tot de dienst der werven en magazijnen gebezigd wordende, zullen bestaan in de navolgende soorten, te weten:
werf-brandspuiten,
sehonw-brandspuiten, en
hand-brandspuiten.
v
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Art. 8.
ledere brandspuit tot de dadelijke dienst behooreude
zal, voor zoover er meer dan ééne aanwezig is, met een

zwart nummer (van n°. l te beginnen) op een wit vierkant gesteld, geteekend zijn. In gelijker voege zal op
de reserve-brandspuiten, namelijk de zoodanige voor welke
geen kader is benoemd, het woord EESEEVE , en op den eenen
kant der waterpompen, het woord WATEEKANT , behooren
geschilderd te Arorden. Voorts zal op al de spuiten, zonder
onderscheid, zoo ook op al de daartoe behoorende gereedschappen , voor zoover dat kan geschieden, het woord
MAEINE worden geplaatst.
Art. 4.

Bij de gemelde brandspuiten zullen de navolgende gereedschappen behooren:

Werf-

Scho uw-

Hjrid-

spuit.

spuit.

spuit.

2

i

Geklonken lederen brandemmers . .

16

12

6

Geklonken lederen slagputsen. . . .

4

2

1

Gieters . . . . . . . . . . . . . . . .

6

4,
T?

2

Lampetten met pieken . . . . . . . .

2

2

1

of in plaats van deze , flambouwen.

4

4

Brandzeilen van 80 tot 100 vierk.
piipn rvrvnpT'v In ITTP

1

Werf-

Scllouw-

Hand

spuit.

spuit.

spuit.

Stoklantaarns met matte ruiten,
waarin het nommer der spuit en
twee gekruiste ankers. . . . . . .

2

i

__

Lantaarns , ieder voorzien van eenen
blaker met twee pijpen voor de
werfspuit en met eene pijp voor
de andere spuiten. . . . . . . . .

6

4

4

Stearine kaarsen, van zes in het pak.

24

24

12

Tros touw, van 40 Ned. ellen. . . .

1

1

1

Hennep reserve pijpslang . . . . . .

1

1

Hennep reserve aanvoerslang . . . .

1

—

1
—

Straalpijp met verkleinde opening.

1

—

—

LTshamers. . . . . . . . . . . . . .

2

2

1

Bijlen . . . . . . . . . . . . . . . .

2

z

1

Mand met pikkransen.. . . . . . .

100

100

50

Voorts zal bij elke werf- en scllouwspuit nog moeten
zijn gevoegd eene zeildoeksche tascll van genoegzame
grootte, voorzien van een' overslag en draagband, en
gemaakt in den vorm van eene artillerie-patroontasch.
In deze tasch zullen, ter herstelling van kleine ongemakken aan de brandspuiten of derzelver gereedschappen,
moeten verzameld zijn de navolgende artikelen, als:

6 Bosjes woeltouw.
12 Zeildoeksche digtbindlappen.

__

ij, __

2 Koperen koppelbanden of buizen.
l IJzeren hamer.
l Nijptang.
4 Spijlen voor de assen.
2 Schroefboutjes voor de balansen.
2 Scliroefdraaijers.
50 Ellen "witte lijn van twaalf draad.
Eenig vet en hennep.
Eindelijk zal er, onverminderd de voren gemelde gereedschappen, tot de brandspuit-dienst in het algemeen,
voor elke werf-brandspuit, ten minste
eene brandladder,
eene brandladder met een' haak,
een brandhaak en
eene vork,
in voorraad behooren te wezen.
Art. 5.
Op ieder van al de tot de spuiten behoorende gereedschappen, waaronder ook de gereedschap-tasch is
begrepen, zal het nummer van de spuit waartoe zij behooren , moeten worden geplaatst.

Personeel en kader der brandspuiten.
Art. 6.

Bij elke Directie zal de Hoofd-Ingenieur

GENEEAAL

BRANDMEESTEB, zijn. Aan den Generaal-Brandmeester
wordt, bij het ontstaan van brand,'na verkregen orders

van den Directeur, opgedragen'het bestuur over al de

dadelijke venïgtingen tot het blussehen van brand
vereischt.
Aan den üquipagieraeester wordt, gedurende den brand,
opgedragen het toezigt en de zorg voor de in gevaar
van brand zijnde gebouwen, opgelegde en in uitrusting
zijnde schepen.
De Ingenieurs der Marine bij elke Directie, zijn
ADSISTENT GENERAAL-BRANDMEESTERs en verleenen hulp
aan den Generaal-Brandmeester of, na bekomen order
van den Directeur, aan den Equipagiemeester.
De Magazijnmeester is belast met de zorg voor- en
de aanwijzing van de voorraadsgoederen, welke in gevaar kunnen komen.

Art. 7.
Bij iedere werf-lrandspuit zullen zijn geaffecteerd drie
BRANDS]? UITMEESTEKS. Aan den eenen zal de beheering
van de waterpomp, aan eenen anderen die van de perspomp
worden toevertrouwd, terwijl de derde, bij uitsluiting,
het toezigt zal houden over de slang en over de pijp5
ten einde het water ter blussching op de meest doelmatige wijze te doen werken.
Bij iedere scJmiw-brandspuit zullen zijn twee BRANDSPÜITMEESTERS. Een bij de pijp, de slangen en de pomp,
en een die zich met het besturen van het vaartuig zal
belasten.
Een der personen, belast met de pijp der handspuiten,
zal bij gebrek aan mindere geëmploijeerden daarbij de
dienst van BRANDSPUITMEESTER verrigten.

Art. 8.

Ter bediening van de brandspuiten, zullen bij dezelve
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behooren het navolgende aantal personen, die het KADEK
van de dienst uitmaken.

Werf-

Schouw - Hand-

spuit.

spuit.

spnit.

Ter verrigting van de werkzaamheden aan de slang. . . . . . . .

4

4

2

Ter verrigting van de werkzaamheden aan de JLpijp
........
*/JL

4

4

2

Tot het dragen der lampetten . . .

2

2

1

Tot het herstellen van ongemakken
aan de spuit, (waarvan een de lantaarn, de andere de gereedschapzak draagt, en die bij voorkeur
smeden moeten ziin.)
. .....
tf
f

2

g

1

Art. 9.
De benoeming van de Brandspuitmeesters zal geschieden door den Directeur der Marine; terwijl, naar
aanwijzing van de Hoofd-Ingenieurs Generaal-Brandmeesters, als met de dadelijke dienst belast, al de
overige personen, onder goedkeuring van gemelden Directeur, tot de dienst der brandspuiten ztdlen geaffecteerd worden; zullende tot de waarneming der functien
vanBrandspultmeesters, bij uitsluiting, verkozen worden,
de hoofden der scheeps- en huistimmerlieden, smeden,
metselaars , loodgieters, schilders enz.
De opzigters der maritime werken en de meester'lnecfits,

worden niet bepaald met eene spuit belast, maar zullen
dienst doen bij den Hoofd-Ingenieur, Generaal-Brandmeester.
De hoog-bootsman doet, even zóó, dienst bij den
Equipagiemeester.
Art. 10.

Aan de Brandspuitmeesters zal worden uitgereikt eene,
door den Directeur onderteekende, benoeming-akte, van
den navolgenden inhoud:
M&BIWH»

Directie te

Diëtist der

• ........

brandspuiten.

De Directeur der Marine te . . . . . . . . . . . . . .
benoemt, naar aanleiding van art. 9 van het Brandreglement den . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
bij deze Directie, wordende ieder der tot de brandspuitdienst behoorende personen gelast den voornoemden

als zoodanig te erkennen, en zijne in die kwaliteit te

geven bevelen, stiptelijk na te komen en uit te voeren.
De Directeur voornoemd,

Wijders zullen al de tot de dienst der brandspuiten
behoorende personen, zonder onderscheid, bij het exerceren en werken met de brandspuiten, zoo mede bij de
inspectien deizelve, verpligt zijn, de te geven bevelen

hunner opperhoofden met ijver en naauwkeurigheid te
achtervolgen en na te komen; terwijl bij het in gebreke
blijven van dien, de Directeur de magt zal hebben hen
dadelijk van de werf te verwijderen, waarvan aan den
Minister zal moeten worden gerapporteerd.

Art. 11.
Ten einde alle mogelijke verwarringen en wanorde bij
het ontstaan van brand te voorkomen, zal ieder der tot
de brandspuitdienst behoorende personen, de noodige
onderscheidingsteekenen moeten hebben, die van 'sTlijks
wege worden verstrekt. Deze zullen bestaan in de hierna
volgende:
Voor den GENEKAAL-BKANDMEESTEK : een rood lakenschen band met eene witte streep of boordsel onder en
boven, en een witten stok met vergulden vuurvlarn
daarop.
Voor den ASSISTENT GENEEAAL-BEANDIEEESTEK: een
gelijken band en een rooden stok met vergulden vuurvlam er op.
Voor de BKANDSFUITHEESTEKS : een rood lakeuschen
band met eene witte streep in het midden en een roodgeschilderden stok, zonder vuurvlam.
Zullende de overige manschappen, van een witten
zeildoekschen band voorzien zijn.
Op de banden der gezagvoerders zal met zwarte letters het woord Marine geplaatst moeten zijn, en de
strepen derzclve eene breedte van 2 Ned. duimen moeten hebben, terwijl de banden in het geheel genomen,
7 Ned. duimen breed zullen zijn.
De stokken zullen rond en 2 ellen lang zijn.
De banden der verdere manschappen zullen de breedte

_

9_

van 5 Ned. duimen beliooren te hebben. Op dezelve
zullen, voor die van het kader, hunne nummers, met
zwart geschilderde cijfers geplaatst moeten worden, benevens het nummer der spuit waartoe de personen
behooren.
Op de overigen zullen twee gekruiste ankers worden
gesteld.
Deze banden zullen om den linker bovenarm moeten
worden gedragen.
Art. 12.

Bij het openkomen eener tot het kader der brandspuiten behoorende functie, zal dezelve onverwijld door een
ander persoon moeten worden vervuld. Zullende de in
art. 11 vermelde onderscheidingsteekenen door het hoofd
der werkplaats waartoe de aftredende persoon behoort,
aan hem zelf, of bij zijn overlijden, aan zijne natelateu
familie worden opgevraagd, en aan het bureau van scheepsbouw worden bezorgd.
Art. 13.
Bij afwezigheid van een der hoofden van de brandspuitdienst, zal deze door den hem in zijne dagelijksche

werkzaamheden opvolgenden persoon moeten worden vervangen.
Art. 14.
Van al de personen tot het kader van eene brandspuit behoorende, waaronder de gezagvoerders mede
begrepen zijn, zullen behoorlijke naamrollen worden

gehouden, en zal daarvan een duidelijk leesbaar afschrift,
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op een vel bordpapier geplakt, en ter plaatse waar zulks
het geschiktste geoordeeld wordt, opgehangen worden.
TWEEDE AFDEEHNQ.

Over de bergplaatsen, bewaring en conservatie der
brandspuiten en van derzelver gereedschappen.

Art. 15.
De werf-brandspuiten, gelijk mede de hand-brandspuiten , voor zoover zij niet in de magazijnen, in andere
gebouwen of aan boord van schepen geplaatst zijn, zullen in daartoe afzonderlijke, en ter geschikte plaatsen
opgerigte huisjes, gesteld worden, terwijl de schouw-

brandspuiten in derzelver schouwen, met een zeildoekskleed overdekt, bewaard zullen moeten worden.
Art. 16.
De groote brandgereedschappen, al^
ladders;
haken;
vorken;
zeilen;
reserve slangen;
ijshamers en bijlen,
zullen in afzonderlijke, daartoe geschikte plaatsen,
bij elkander moeten worden bewaard, voor zoover zij
niet, met de overige gereedschappen, in de brandspuithuisjes en schouwen, waartoe zij behooren, geborgen zijn.

Art. 17.
De helft der aanwezige spuiten zal ten allen tijde

_ JJ _

gereed moeten staan tot dadelijk gebruik, zullende wijders de overige, in het 4de artikel, vermelde gereedschappen op zoodanige geregelde wijze in de brandspuithuisjes en schouwen gelegd of opgehangen moeten
worden, dat zij, bij benoodigdheid^ dadelijk gevonden
en met de spuiten ter plaatse waar zulks behoort, medegenomen kunnen worden.
Art. 18.

Voor ieder der brandspuithuisjes, zoo mede op de
kleeden over de schouw-brandspuiten liggende, zal met
groote letters, op een zwarten grond, geschilderd moeten worden de woorden: MAKITIME BKANDSPUIT, benevens het nummer of de bijzondere benaming der spuit.
Art. 19.

Van ieder brandspuithuisje of van iedere schouwbrandspuit zullen vier sleutels zijn, aan ieder van welke
zal zijn vastgehecht een langwerpig vierkant plankje,
zwart geschilderd en waarop het nummer of de benaming der spuit, duidelijk leesbaar en met witte verw

geschilderd zal wezen.
Art. 20.
Een stel der gemelde sleutels, in een' koperen haakring bij elkander gebonden, zal bewaard worden:

1°.

in het huis van den Directeur der Marine;

2°. in het huis van den, met de dadelijke dienst
belasten Generaal-Brandmeester (Hoofd-ïngenieur);

3°.

in het vertrek van de portiers der werf; en

4<>.

in liet huis van den Equipagïemeester.

Zullende zij op zoodanige vaste plaatsen moeten worden gehangen, dat men er bij benoodigdheid niet naar
zal behoeven te zoeken.
Art. 21.
De Generaal-Brandmeester is gehouden, ten minste
twee malen in het jaar, en wel in de maanden Maart en
October, met behulp van eenige manschappen tot de
kaders der brandsptütdienst behoorende, de spuiten met
al derzelver toebehooren, naauwkeurig te onderzoeken.
Hij zal van zijne bevinding schriftelijk verslag doen aan
den Directeur.
DEKDE AFDEELING.

Over de exercitien met de brandspuiten.
Art. 22.

Onverminderd het, naar aanleiding van art. 21, twee
malen 'sjaars te doene onderzoek, en ten einde ten allen
tijde beter geschikt te zijn, om met de brandspuiten en
daartoe behoorende gereedschappen, goed en behendig te
kunnen omgaan, zal, ten minste fro ee malen iu het
jaar, en •nel in de maanden April en Jnlij , met dezelve
door den Generaal-Brandmeester worden geexerceerd.
Voor zoo ver de omstandigheden zulks, met goedvinden van den Directeur, zullen toelaten, zal deze exercitie, zoo mede het in art. 21 bepaalde onderzoek, ook
op andere tijden in het jaar kunnen en behooren te
•n orden herhaald

_

1
Q ———
_
JU Cl

De uitslag der bevindingen zal door den GeneraalBrandmeester aan den Directeur worden gerapporteerd.
Art. 23.
De voorschrevene exercitien zullen op zoodanige uren
en plaatsen geschieden, als daartoe door den Directeur
zullen worden vastgesteld; terwijl zij zullen bestaan in
de behandeling van het stellen en in werking brengen,
zoo mede van het herstellen der brandspuiten en toebehooren.
Art. 24.
Bij bovengemelde exercitien, zullen, voor zoo ver zij
aanwezig zijn, en niet door spoedvorderende ambts- of
beroepsbezigheden verhinderd worden, al de, tot de
dadelijke dienst dier brandspuit behoorende personen,
moeten tegenwoordig zijn.
VIEKDE AFDEELING.

Bepalingen bij /iet ontstaan van brand.
Art. 25.
Wanneer op 'sBijks werven, in de maritime gebouwen, op schepen of vaartuigen brand ontstaat of vermoed wordt, zal hij, die zulks mogt ontdekken of vermoeden , daarvan onverwijld aan den Directeur, den
Generaal-Brandmeester, de Assistent Generaal-Brandmeesters en den Onder-Equipagierneester rapport doen.
Art. 26.

Wie hunner van den vermoedelijken brand kennis
verkrijgt., zal dadelijk daarop het uoodige onderzoek
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moeten doen naar de plaats waar de brand is ontstaan
of vermoed wordt, zoo mede of die van zulk eenen aard
is, dat, ter blussclling daarvan, de spuiten zullen moeten worden gebezigd. Tegelijk zal aan den Directeur
dadelijk rapport worden gemaakt, om diens bevelen te
vragen.
Art. 27.
Inmiddels zullen, indien de brand des nachts ontstaat, onverwijld zooveel van de wachthebbende personen , als maar eenigzins gemist kunnen worden, al de
gezagvoerders over de brandspuitdienst gaan waarschuwen, en de stedelijke of plaatselijke nachtwachten insgelijks daarvan mededeeling doen; terwijl ook de voorschreven gezagvoerders in alle andere omstandigheden
van brand, des noodig zijnde, van het ongeval dadelijk
zullen verwittigd worden.
Indien de brand bij dag plaats heeft, zullen de evengemelde wachthebbende personen zulks op de werven
zelve, door het luid geroep van tilraauF, moeten aankondigen.

Art. 28.
De overige wachthebbende personen, zullen zich moeten begeven aan de uitgangen der werven, en mogen, zonder daartoe bekomen nadere order, wanneer de brand bij

nacht of tusschen de werk-uren, zoo mede op zon- en
feestdagen plaats heeft, provisioneel niemand dan de
hoofden en de geaffecteerden tot de brandspuitdienst}
benevens de ambtenaren, de personen tot de magazijnsploegen behoorende, en de bemanningen der jagten en
werfvaartuigen binnen, en als de brand in de gewone
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werk-uren ontstaan is, niemand naar buiten worden gelaten.
Art. 29.
In alle gevallen van brand zullen de magazijnmeesters , opzigters en bewaarders zich dadelijk in de nabijheid hunner respective magazijnen bevinden, en zich
gedragen naar de orders van den Directeur. Ook znllen de overige ambtenaren en bureau-oppassers, zich
vervoegen bij hunne onderscheidene bureaux,ten einde,
op daartoe bekomen order, voor de veiligheid der
meest belangrijke registers en papieren zorg te dragen;
terwijl, wanneer de brand ontstaat binnen de werk-uren,
alle zoodanige niet tot de brandspuitdienst behoorende
mindere geëinploijeerden en werklieden, zich op eenen
gepasten afstand der plaats van den brand zullen geschaard houden, en zonder bekomen verlof, zich niet
van daar zullen mogen verwijderen.

Art. 30.
Bij bevinding, dat slechts het roet of vuil in eenen of
anderen schoorsteen in brand is geraakt, en dat de Generaal-Brandmeester van oordeel is dat men geen bijzonder gevaar te duchten heeft, zullen de meest doelmatige , ter blussching dienende middelen, moeten worden
aangewend.

Art. 81.

Wanneer echter bevonden wordt, dat de brand niet,
dan met behulp der spuiten, gebluscht kan worden,
zal aan den \vachthebbenclen persoon, door of van wege
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den Directeur, gelast moeten worden om de klok der werf
te luiden en tevens oni al de tot de dienst der brandspuiten belioorende personen binnen te laten.
Art. 32.

Niemand der tot de brandspuitdienst behoorende personen is het geoorloofd, zonder daartoe bekomen verlof,
ten zij in geval van ziekte, of om andere wettige redenen , van den brand afwezig te blijven, of iemand anders in zijne plaats te zenden, zoo mede niet, om vóór
de volledige blussching van den brand en zonder verlof
van den Generaal-Brandmeester, zich van den brand of
van de werf te verwijderen.
Art. 33.
Al de personen tot de brandspuitdienst belioorende,
zullen, in geval van brand buiten de gewone werk-uren,
van hunne teekens moeten voorzien zijn; zulks wordt

echter niet vereiseht, indien de brand gedurende de
werkuren ontstaat.
Art. 34.

Nimmer zullen eenige stedelijke of plaatselijke brandspuiten op de Rijkswerven worden toegelaten, dan alleen,
wanneer de aanwezige maritime spuiten niet genoegzaam
zijn mogten om den brand te kunnen overmeesteren,
hetgeen door den Directeur, in overleg met den Generaal-Brandmeester, zal worden bepaald.
Omgekeerd zullen de brandspuiten der Marine, buiten
de maritime werven of etablissementen niet mogen worden gebruikt, dan op aanzoek van het plaatselijk bestuur

aan den Directeur, die alléén bevoegd is deze hulp aan
te bieden, en dezelve ook, zonder voorafgaand aanzoek
van genoemd bestuur, te doen verleenen, wanneer op
eenen korten afstand van de werven, etablissementen,
magazijnen of maritime-gebouwen, brand mogt ontstaan,
en eene onverwijlde hulp ter beveiliging van 's Bijks
eigendommen van het grootste belang wordt geoordeeld.
In alle gevallen van brand buiten de werven of etablissementen der Marine, zullen echter ten minste twee
brandspuiten op de werven behooren te verblijven.

Art. 35.
De Generaal-Brandmeester (Hoofd-Ingenieur) en de
Assistent Generaal-Brandmeesters, begeven zich op de
ontvangene bevelen van den Directeur ter plaatse waar
de brand bestaat, terwijl de brandspuitmeesters en verdere manschappen zich naar de plaats begeven, waar
hunne spuiten zich bevinden.
De penningen worden door de minder geëmploijeerden
en werklieden, bij het opkomen van de werven aan de
pbrtiers of aan hunne brandspuitmeesters overhandigd,
die van de ontvangene penningen aanteekening houdt,
en die daarna teruggeeft.
Art. 36.

Op daartoe door den Directeur aan den Generaal
Erandtneester te g.-ven order, zullen de brandspuithuisjes
of schouwen ontsloten en de spuiten uitgehaald worden;
terwijl tevens, bij avond of bij nacht, de lantarens zullen worden aangestoken; doch, zonder daartoe te gelijkertijd, of wel daarna bevel bekomen te hebben, zal er
verder niets met dezelven worden bewerkstelligd.
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Art. 37.
De jagt- en werkvaartuig-volkeren zijn gehouden zich
dadelijk op hunne vaartuigen te begeven, en mogen zich,
zonder last of verlof, gedurende den brand, niet daarvan verwijderen.
Art. 38.
Bijaldien er brand mogt ontstaan in nabijgelegen particuliere , niet tot de Marine behoorende gebouwen,

huizen, schepen of vaartuigen, zullen, door den Directeur, naar omstandigheden, bevelen worden uitgevaardigd , met behoud en achtervolging van al de hiervoren
gemelde bepalingen.
Art. 39.
Op het eerste bevel van den Generaal-Brandmeester
in overleg met den Directeur, zal de spuit, welke het
eerst in gereedheid is, en zoo vervolgens op daartoe te

geven bevel, de overige spuiten naar den brand oprukken.
Art. 40.

Wanneer de spuiten langen tijd (wordende zulks gerekend te zijn, meer dan twee uren) mogten werkzaam
zijn, en bij aldien de manschappen tot dezelve behoorende, zich bijzonder ijverig gedragen, zal aan hen van
's Rijkswege eenigen sterkendrank mogen worden uitgereikt.
Art. 41.
Niet dan in den uitersten nood en nadat de Direc-
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teur aan den Generaal-Brandmeester deszelfs toestemming
verleend heeft, zal tot het omverhalen van muren en
gebouwen mogen worden overgegaan.

Art. 42.
Geene spuiten zullen zich van den brand mogen verwijderen, alvorens die geheel gebluscht zij. Echter zal
er altijd minstens nog ééne spuit zoolang bij de plaats
van den brand moeten vertoeven, tot dat er volledige
zekerheid bestaat dat er geen bedekt vuur meer aanwezig is.
Dit alles ter beoordeeling van den Directeur, die naar

bevind van zaken order geeft tot inrukken.
Art. 43.
Eindelijk worden de Generaal-Brandmeester, de Assistent Generaal-Brandmeesters en de Brandspuitmeesters
voor de nakoming hunner pligten, en voor de, door hen
en hunne onderhoorigen, aan te wenden hulpmiddelen,
persoonlijk verantwoordelijk gesteld; zullende, ingeval
van eenig verzuim of nalatigheid van wege de voorschreven gezagvoerders, daarvan aan den Minister van

Marine, door den Directeur rapport worden gemaakt.
VIJFDE A P D E E L I N G .

Verordeningen na het blussc&eji van brand,

Art. 44.
Nadat de brand geheel en al zal gebluscht zijn, is
iedere brandspuitmeester, als voor deszelfs spuit verant-
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woordelijk zijnde, verpligt, de noodige zorg te dragen,
om de waterslangen van de pompen te doen af schroeven,
het water er schoon uit te persen en die in orde op de
brandspuit te doen schikken; zullende vervolgens de spuiten met al de gebruikte gereedschappen, naar eene daartoe bestemde plaats op de werf moeten overgebragt
worden.
Art. 45.
Niemand der tot de brandspuitdienst behoorende manschappen of andere werklieden, zal zich daarna van de
werf mogen verwijderen, zouder dat de opzigter van
politie en de portiers zich aan den uitgang der werf
geplaatst hebben, ten einde naauwkeurig \iorde acht
gegeven, dat geen van 's Rijks goederen of materialen
worden medegevoerd.
Art. 46.

Indien eeuige personen, der tot de brandspuitdienst
behoorende manschappen, zich, gedurende den brand,
niet in allen deele naar de gegevene bevelen hunner
opperhoofden mogten hebben gedragen, of wel dat zij
zich aan brutale bewoordingen, onmatig gebruik van
sterken drank of andere misdrijven schuldig gemaakt
hebben, zullen zij daarvoor, naar gelang der omstandigheden , worden gestraft met algeheele of tijdelijke
verwijdering van de werf.

Art. 47.
Toor het te laat of in het geheel niet opkomen bij
den brand, zal ieder der, zoo tot de werkelijke dienst
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der brandspuiten als tot de magazijnen, jagten en werkvaartuigen behoorende manschappen, ten ware hij gegronde reden van verschooning kunne aanvoeren, daarvoor verbeuren de navolgende boeten, als:
Voor het te laat komen zal hem een HALVEN dag van
het door hem te dier tijde genoten wordende winter- of
zomerloon worden gekort, en
Yoor het geheel wegblijven een GEHEELEN dag van
dat loon.
Voor te laat Tcomen der manschappen zal worden gehonden wanneer, vóór hunne komst, een der spuiten
reeds bij den brand aanwezig is, en voor het geheel afwezend blijven, wanneer de hevigheid der vlammen,

vóór hunne komst reeds was overmeesterd.
Art. 48.

De minder geëmploijeerden en werklieden, aan welke,
bij het reglement op de dienst van 's Eijks Marinewerven, voor den tijd dien zij buiten de gewone werkuren moeten werkzaam zijn, overwerk wordt berekend,
zullen dat overwerk ook genieten voor den tijd, die van
hen, voor verpligte dienst ingeval van brand, luiten de
gewone arleids-uren, gevorderd wordt en zulks op den
voet van art. 191 van genoemd reglement.

Art. 49.

Bovendien zal aan de tegenwoordig geweest zijnde
personen, behoorende tot die spuit, welke het eerst in
werking is geweest, een GEHEELEN dag, bij wijze van

overwerk, worden te goed gedaan.
De minder geëmploijeerden der 1ste klasse al dan niet
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tot zoodanige spuit behoorende, zullen tot het verkrijgen
eener bijzondere gratificatie worden voorgedragen.
Even zóó zullen, zoo aan hen als aan de overige der
tot de brandspuitdienst behoorende manschappen, welke,
hetzij door het redden van zich in het brandende gebouw bevindende personen, hetzij door het bergen van
goederen, of het verrigten van andere verdienstelijke
daden, mogten hebben uitgemunt, eene buitengewone
belooning, naar gelang van omstandigheden, worden
toegekend.

Art. 50.
Eindelijk zal, na afloop van den brand, door den
Directeur, onverwijld aan den Minister van het voorgevallene breedvoerig moeten worden verslag gedaan, met
opgave levens der vermoedelijke oorzaken, waardoor de
brand is ontstaan, zoo mede van de schade, welke daardoor is te weeg gebragt, en wijders met opgave van
de, zoo gewone als buitengewone, belooningen en verdiende daggelden of overwerk, als aan de personen tot de
brandspuitdienst behoorende, zouden dienen te worden
toegekend. Hij zal ter vergunning van zulke belooningen en extra daggelden, des Ministers autorisatie vragen.
Aldus gearresteerd te 's Gravenhage, den 5den September 1854.

De Minister van Marine,
3. ENSLIB.

