PLAATSELIJK BRANDREGLEMENT
DE DIRECTIE DER MARINE.

AMSTERDAM.

ART.

1.

Bij deze Directie zullen tot het cffective brandwezen bchooren:
vijf werf-brandspuiten,
drie scbouw-brandspuiten
en vijf hand-brandspuiten.

AET.

2.

De spuiten zijn genommerd volgens de voorschriften (bij
art. 3 van het algemeen Brandreglement) en worden geborgen als volgt:
Werf-brandspuiten.
Nr. l, dubbele, vóór den ingang der werf.
Nr. 2, dubbele, naast de kap over helling Nr. 4, tegenover de smederij.
Nr. 3, dubbele, op de steenplaats, tegenover de Kazerne
der Mariniers.
Nr. 4, enkele, met schraagpomp, aan het Funen, in de
Lijnbaan.
Nr. 5, enkele, met schraagpomp, bij Nr. 2.

a
Schouw-br andspuiten:
Nr. l, over het Grroot-magazijn, bij den loopgang over
het Dok aan den westkant.
Nr. 2, bij de Lijnbaan; wordende deze 's winters als werfspuit op eenen wagen gesteld, en gereed gezet vóór in de
Lijnbaan.
Nr. 3, bij de helling Nr. 4, of wel bij de te water liggende schepen, waarin met vuur of licht gewerkt wordt.
Hand-braridspuiten.

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

l
2
3
4
5

in het Groot-magazijn.
in den Schilderswinkel.
op den Takelzolder.
in den Houtzaagmolen.
in de Lijnbaan.
ART. 3.

^
Zonder order mogen deze spuiten niet van hare bestemde
plaats genomen worden, en zal immer zorg gedragen worden voor goede toegangen naar dezelve, alsook dat bij elke
hand-brandspuit voortdurend twee groote met water gevulde
bakken gevonden worden.
Ten minste éénmaal in het jaar zal de schouw-brandspuit Nr. 2 met Nr. l of 3 verwisseld moeten worden, en
deze verwisseling zoodanig geregeld, om tevens tot exercitie met die brandspuiten te strekken.
ART. 4.
De gereedschappen, welke thans, boven de bepaling van het
Algemeen Brandreglement, bij de spuiten voorhanden zijn,
zullen, zoo lang zij in bruikbaren staat verkeeren, behouden
blijven, doch niet worden vervangen; met uitzondering echter van dezulken, die, uithoofde van de eigenaardige zamenstelling der spuiten, boven het bepaalde zouden dienen
te worden aangehouden. Bij noodzakelijke vernieuwing van
dit materieel, zal men alzoo langzamerhand al de gereedschappen volgens de nieuwe bepalingen verkrijgen.

ART. 5.
Tot de groote gereedschappen behooren de brandladders,
brandhaken en brandvorken. Er zullen altijd in goeden staat
aanwezig zijn, naar aanleiding van art. 4 van het algemeen
Reglement, minstens voor elke werf-brandspuit één stel, en
alzoo vijf stellen, of:
15 brandladders (waarvan 5 groote, 5 kleine en 5 met
haken),
10 brandhaken
en 5 brandvorken.

ART. 6.

Deze groote gereedschappen zullen geborgen worden als
volgt:

A. Een stel tegen de westzijde der groote kap over helling Nr. l,
B. Een tegen de Steenkolenloods,
C. Een in de Lijnbaan,
D. Een langs de Mastenloods
en E. Een langs het Jagthuis.

Elk stel zal verschillend geschilderd en gemerkt wezen
als boven met eene letter, tot nadere onderscheiding van
de stellen. De hoofden der werklieden, enz., zullen zorgen,

dat hunne manschappen geen dezer gereedschappen bij
hunne gewone werkzaamheden gebruiken.
Een der Adsistent-G-enerale Brandmeesters is belast met
het voortdurend toezigt en de zorg voor het gewoon onderhoud van deze gereedschappen. Zij zullen gemakkelijk

te krijgen en zoodanig geplaatst zijn, dat ze tegen den
invloed van het weder beveiligd zijn.
AKT. 7.
Wanneer meer dan eenen Adsistent-G-eneralen Brandnieester tot de dienst der werf behoort, zal één van hen
het doorgaand toezigt over de werf-brandspuiten Nr. l,
2, 3 en 5 zijn opgedragen; aan den tweeden Adsistent-

Generalen Brandmeester over de scliouw-brandspuiten Nr.
l 011 3 en de hand-brandspuiten Nr. l, 2 en 3.
De Directeur der Lijnbaan wordt als Adsistent-Generalen
Brandmeester speciaal belast met de wcrf-brandspuit Nr. 4,
de schouw-brandspuit Nr. 2 en de hand-brandspuiten Nr.
4 en 5.
Maandelijks zullen de Brandmeesters zich van den goeden staat van het hun aanvertrouwde materieel vergewissen, en van hunne bevinding schriftelijk aan de Adsistent-

Gcnerale Brandmeesters kennis geven, die alsdan daarover
aan den Generalen Brandmeester rapport uitbrengen.
AKT. 8,
Aan iemand van het personeel der koperslagers of smeden wordt bepaaldelijk opgedragen, het toezigt over de

kleine herstellingen aan de spuiten, zoowel die bij aanneming
onderhouden worden, als andere onder eigen beheer, en de
gereedschappen, met het schoon- en in orde houden van
alles, en hij zal verpligt wezen, daaromtrent zooveel noodig in overleg te treden met den Adsistent-Generalen Brandmeester, onder wiens bestuur de spuiten gesteld zijn.
ART. 9.
Bij iedere werfbrandspuit en schouwbrandspuit zal één
der daaraan geaffecteerde Brandmeesters, door den GeneraIcn-Brandmeester aan te wijzen, als eerste of besturend
Brandmeester fungeren.
AKT. 10.
Met in begrip der personen, die ingevolge Art. 8 van
het algemeene brandreglement het kader van de dienst
uitmaken, zal bij de spuiten worden ingedeeld het navolgende aantal manschappen:
Bij elk der werfspuiten N°. l, 2 en 3, 54 man.
Bij elk der enkele werfspuiten N°. 4 en 5, 46 man.
Bij de schouwspuiten N°. 7, S en 9, 28 man.
Bij elke hanclspuit 14 man.

Wanneer de sehouwspuit N°. 2, gedurende besloten water als gewone werfspuit wordt opgesteld, zal van de bemanning van eene der twee overige schouwbrandspuiten
N°. l en 3, daaraan toegevoegd worden, zooveel als noodig is, om te geraken tot de bemanning voor eene gewone
enkele werfspuit vereisckt.
ART. 11.
Van het werfpersoneel worden niet bij de dienst deispuiten ingedeeld, de bureauoppassers, teekenaars, opzigters bij den zaagmolen, magazijns-werklieden, zeesjouwers,
schippers en matrozen der werkvaartuigen, maar worden

deze gesteld ter beschikking van de bureaux, van den
magazijnmeester en van den equipagiemeester, en hunne
loopplaatsen bepaald in de bureaux en op het terrein tusschen de helling N°. l en het groot-magazijn.

Het

overige niet bij de dienst der spuiten ingedeelde

personeel, zal als reserve corps onder bestuur van eenen
Brandspuitmeester worden gesteld, en dienen tot aanvulling, en om overal behulpzaam te zijn waar dit noodig

mogt bevonden worden.
ART. 12.
Ieder Brandspuitmeester zal zoo veel mogelijk de naamrol van het personeel der spuit, waartoe hij behoort, bij
zich dragen, of althans bij de hand dienen te hebben.
Eene naamlijst van het geheel personeel van het brandwezen zal aan den onder-equipagiemeesters worden bezorgd,

en moeten de voorkomende mutatiën namens den Generalen-Brandmeester worden opgegeven, om die naamlijst
of brandrol in order te kunnen houden.
ART. 13.
Er zal ten dienste van den Generalen- en de Adsistent-Generale-Brandmeesters op eene bepaalde plaats in
het Dok een roeivaartuig gereed moet liggen, voorzien van

eene stoklantaam met gekruiste ankers, één bootshaak.
vier pagaaijen en eene loopplank.
Vijf man der reserve zijn bij dit vaartuig ingedeeld.
ART. 14.
Tot het overbrengen der bevelen bij eenen brand, zullen
bij den Greneralen-Branduieester twee boden, en aan ieder
der Assistent-Generale-Brandmeesters één bode toegevoegd
worden, die van een kleine lantaarn op een' korten stok
moeten voorzien zijn.
ART. 15.

Een of twee der in de magazijnen in voorraad zijnde
brandspuiten zal, gelijkvloers geborgen, tot reservespuit
met het noodige voorzien, altijd gereed moeten staan om

dienst te doen. Ook deze worden driemaandelijks geïnspecteerd door den Adsistent-Generale-Brandmeester.
ART. 16.
De bemanning der spuiten N°. l, 2, 3 en 5, zal beurtelings brandpiket hebben. Wanneer gedurende werftijd
brandpiket geroepen wordt; of als buiten werftijd slechts
met tussenpoozen de klok wordt geklept, dan zullen de
manschappen van het brandpiket zich dadelijk op de loopplaats van het piket, zijnde het plein bij de poort der
werf, moeten begeven.

Het brandpiket gaat den eersten maandag van elke maand
des middags met het aanluiden der werf op eene andere
bemanning over.
Een voor de bergplaats van spuit N°. l, bij de poort
opgehangen bord duidt het nommer der spuit aan, welker
bemanning met het brandpiket is belast.
ART. 17.
Wordt de geheele brandweer opgeroepen door het geroep van brand, of door het voortdurend kleppen der klok,

dan zal een ieder zich bij de plaatsen begeven waar zijne

spuit geborgen is; het reserve corps plaatst zich vóór de
smederij.
ART. 18.

Al de gewone lantaarns die gebezigd worden, bij de
werkzaamheden in de schepen, zullen altijd van stearine
kaarsen voorzien, gereed moeten zijn in de bergplaats deigereedschappen van het vak van scheepbouw, ten einde

des nachts bij donker weder het terrein te kunnen verlichten, hetgeen door de manschappen der reserve zal geschieden.
ART. 19.
De brandweer wordt alleen in den regel opgeroepen,
als de brand ontstaat op Kattenburg, of Funen, of in een
der gebouwen van de koninklijke fabriek van stoom- en

andere werktuigen der Heeren PAUL VAN VLISSINGEN en
DUDOK VAN HEEL, of in 's Rijks-Entrepöt-dok, en op in
den omtrek der werf in het Dok liggende schepen.
ART. 20.

Wanneer op 's Rijks werf onder of tusschen werktijd in
de Maritime gebouwen, schepen of vaartuigen brand ontstaat of vermoed wordt, zal hij, die zulks mogt ontdekken
of vermoeden, daarvan aan de Hoofdwacht, aan den Directeur, den Generale Brandmeester, den Equipagemeester,
den Magazijnmeester, den Assistent-Generale Brandmeester en den Onder Equipagiemeester rapport doen. — Ingeval zulks mogt plaats hebben aan 's Rijks Lijnbaan of

Zaagmolen, zal de Directeur der baan als AssistentGenerale Brandmeester, terwijl de vermelde kennisgeving
geschiedt, inmiddels, in afwachting van nadere bevelen,
zoodanige maatregelen nemen als de omstandigheden mogten vorderen.
ART. 21.

Zoodra de Generale Brandmeester, of Assistent-Generale

8

Brandmcester van den brand kennis draagt, zal hij onmiddellijk, zooveel noodig, onderzoek kunnen doen naar de
gesteldheid van den brand, en zich daarvan verzekeren, en
verder de bevoegdheid hebben tot het zooveel noodig doen
uithalen en gereedmaken van spuiten, alles in afwachting
der bevelen van den Directeur.
ART. 22.
Indien na het afluiden der werf daarop, of in de nabijheid brand ontdekt wordt, zal een der aan de poort op
wacht zijnde manschappen de bewoners der huizen op de
werf waarschuwen, en in de eerste plaats den Directeur,
den Generale Brandmeester, den Equipagiemeester en
Onder-Equipagiemester, en zullen die waarschuwingen zich
overigens zoover mogelijk uitstrekken onder de personen
tot het Brandwezen behoorende.
Mogt op zoodanige tijdstippen brand ontstaan bij of in
den omtrek van 's Rijks Lijnbaan, of Zaagmolen, zoo zal

de Kommandant der Marinewacht aldaar zooveel manschappen ter beschikking stellen van den Directeur der Lijnbaan,
Assistent-Generale Brandmeester, als gemist kunnen worden om de hiervoren vermelde autoriteiten te waarschuwen,
terwijl hij Directeur inmiddels zal handelen naar de omstandigheden als bij Art. 20 is voorgeschreven.
ART. 23.

Bij de invoering van het reglement zullen de noodige
maatregelen door den Generalen Brandmeester, in overleg

met de Hoofden der dienstvakken, worden genomen om het
personeel van het Brandwezen voldoende bekend te maken

met de bepalingen hen betreffende, en zullen zij voorts
behoorlijk moeten ingelicht zijn omtrent hunne indeeling bij
de brandspuiten, loopplaatsen enz.
Aldus gearresteerd om in te gaan met den l Junij
aanstaande.
Amsterdam, den ,?/ April 1855.
DB DIRECTEUR DER MARINE :

BOLKEN.

