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Hierb~ bied ik U aan:
1 De instructie voor de brandweer met het materieel van de '~aterleiding
2 Een boekje, \¥aarin de plaats der brandkranen nauwkeurig staat aan-

ge8even.
Ik verzoek U beide stukken nauwkeurig te bestudeeren, terwjjl het in.

m~n voornemen ligt eenige I!lalen met het materieel te oeferien, opdat
het voor de waterleidingbrandweer aangewezen personeel zoo goed mo-
geljjk op de hoogte is .

De in art.2 der 1nstructie genoemde inventaris der kisten zal
fleleideljjk worden geQompleteerd.

P.an de huizen van de brandmeesters en de cornmandeurs zullen ~oo
spoedig mogelijk bordjes met "Brandrlelding" worden aangehracht .

Het verdient aanbeveling, dat een ieder de namen, welke hierbo-
ven z~n opgesomd, zich zooveel mogelijk in het geheugen prent ; .I")P-
dat bjj brand zoo spoedig mogelijk bekendheid kan '.'rorden gegeven aan
hen, die voor de blu8sching zjjn aange,.'ezen.

Ook dienen allen nauwkeurig de woonplaats van burgemeester, veld-
wachters en nachtwakers te kennen..

Al het personeel aangewezen ter bediening van he.t in het dorp aan-
wezige waterleidingbrandweermateriaal rukt uit, onverschillig of de
brand in Zo?termeer dan "el in Zeg,vaart is uitgebroken. De brandmees-
ters laten zoodra er voJ.doende personeel aanwezig is, in de eerste
plaats het personeel uit het andere'dorp inrukken, dan ,.'aar de brand
is uitgebroken.

De brand.'Ileester of coI!1ffiandeur, die het eerst aan,'lezig i s , neemt
dadelijk de leiding. Is er brand in Zeg'.'aart, dan 1'Tordt de leiding
zoo spoedig mogel~k in de eerste plaats opgedragen aan den brand-
meester van Zegwaart, daarna aan den plv."hrandmeester van Zegwaart.
Breekt de brand in ZoeterI!leer uit, dan c;aat de leiding zoo 8potjdig
mogelijk over op den brandMeester van Zoeterl!leer en in de tvleede
plaa ts op den plv. braridmeester van Zbetermeer. Zijn geen der bra.nd-
mee8ters aanwezig, dan berust de leiding bij den commandeur en zoo die
er niet is bij den plv.coro.mandeur van de gemeente, waar de brand uit-
breekt.

Het ligt voorts in mijn VOOrneMen, orn om de palen der .electrische
geleiding, waar tusschen een hrandkraan ligt, een ~'Titte band te
doen Achilderen, ter versemakkeljjking van het vinden der kranen.

Zegwaart,De Burgemeester van 2oetermeer en



Instructie inzake Brandwaermatariaal an -personeel en de

Maatregelen te neI!len bij en na den brand voor de Gemeenten

Zoetermeer en Ze~,vaart .

Van hat matarieal.

Art.l. Het brand1~eermaterieel der Gemeenten Zoeterrneer en Zeg-

waart bestaat uit:

I materieel, aan te sluiten aan de Waterleiding

II voor elks gsmeente 2 brandspuiten.

ciet materieel sub I is geborgen in een 3tal kisten, 1Naar-

V~l er 1 is gestationneerd in het brandspuitenhuis te Zoeter-

lop den Voorweg en 1 aan den Zeg1~aartBchen 1ve8meer,

Het rnaterieel sub II is gestationneerd als volgt:

1 brandspuit aan den Voorweg.

"
1 in het brandspuithuis 'Ian Zoetermeer

" II1 " "
Zegwaart.

If1 aan den ZeGwaartschen ,veg .

Art.2. De inventaris der in art.l sub I ryedoelde kisten be-

staat uit

1 standpijp ;

circa 200 :iI!. hrandslang met koppelingen;

1 straalp~p met 1 of 2 rnondstukken;

2 sleutels voor het koppelen der slangen;

1 groote sleutel voor hat openen van de brandkranen,

eenige riemen voor het verdra~en der gekoppelde slangen,

eeni8e manchetten voor alan~lekken~

1 of 2 kaarslantaarns met reserve kaarsen;

1 bijl.

1 kistje verbandartitelen;

ter,v~l bij de kisten, gestationneerd in het brandspuit-

huis 'Ian Zoeter~eer nog zijn ge~,oegd :



1 koge18charnier:

1 kistje Met looplarnp Met 150 ~r .8nOe~ en stek~:e~ :

2 stel slan~be8chermers;

de noodige brandhaken:

de noodiEe brandzeilen;

1 spruitstu1~;

eenige hoekbescher~ere;

een stuk tOUi;Y;

een ladder.

Art.3. In de binnenkant ~lan de deksels der l~isten wordt ~-e

inventarie geechilderd. De brandmeestere overtuigen zich

bij voortdurin[';, dat de ve!'plichte inventaris der kisten

steeds daarin aan'.vezig is .

Art.4. De brandMeesters o~,ertui8en zich e~,eneenB bij voortdu-

ring, dat de brandspuiten I!let het daarbij behoorende rnate-

rieel steeds in bedrijfsklaren toestand gereed staan.

Van het personee!.

Art..::;. Ter bediening van het waterleidingshrandweermateriaal

aange,:vezen :

1 commandeur

1 plv. coMMandeur

4 bedieninEsManechappen.

Bjj uithre1:en 'Tan brand in de buurt der aan den \ToOriYeg

en den 2sEwaartschen ,~ec cestationneerde kisten.
trekt dit'

personeel zoo spoedi8 Mo~eljjk rlet het 't'1eschikbare I!lateriaal

naar de plaa.ts van den hrand en vangt dadeli.jk Met rlusschen

aan. ter~lijl de betrokken coMrandeur zor8 draa8t voor directe

meester tar plaatse is, stelt de commandeur zich met zijn

rnanBchapp9n onder de bevelen 'ran dAn h~~n~mccQ+Q~



Ter rediening van het in het dorp aan',~ezige wate~lei-

dingsbrandweermateriaal zijn 'Toor elke Ge~eente aan~ewezen :

1 brandr'.eester

1 plv.brandmeester

1 commande1i1r

1 p 1"{1. coI!1I!landeur

en in beide Gemeenten tesamen:

10 bedieningsmanschappen.

P.an de huizen, waar de hrandmeesters en cornmandeurs

1'ronen , wordt daarvan op duidelijk zichtbe.re \vjjze een aan..

kondiging bevestigd.

r..:aatreRelen bij het ui tbreken van br~!}~,.

Il.rt. 6" Zoodra ier!land bemerkt, dat er brand is uitgebrol,;:enJ

doet hij daarvan zoo spoedi8 mogelijk melding aan den naast-

bjj \¥onenden brandr.".eester of' coI!1I!landeur en zoo I!loGelijl'.: aan

den veldv/achter of nachtwaker .

van het overige brandweerpersoneel: den burgerneester
de po.-

litie en den Directeur van de V:aterleidinG en begeven zich

zoo spoedig mo~elijk naar de plaats waar het brandwee~ate-

riaal is ~eborgen, 'Tan...!aar ZOO 8poediB Mogeljjk met dat ma-

teriaal naar de plaats van den hrand \-,ordt uitgerukt

Bij een brand, die met het waterleidingsmaterieel is te

bereiken, wordt alleen met dat materieel uit8erukt. ter

,vijl in dat geval de brandklok niet geluid wordt .

Alleen, wanneer het uitrukken der spuiten naar het oor-

deel van den bur~emeester of den bran~ee8ter noodzakelijk

wordt op bevel van een dezer autoriteiten de alarMklok

geluid en is een ieder, die voor de bediening der brandepui-

is aangevleZen.t verplicht zich onverwijld naar de in



De politie, (\VoO. ook de nacht\'lakers), de brandmeesters,

co~~andeurs en het voor de ?laterleidinG aanGewezen personee

allen in het bezit van een afzonderlijke lijst der na~en

al het voor de vvaterleidin~sbrand\~eer aan~e,~ezen per

6 01"le el

l!aatrer;elen na het blusschen va~d_ef2-J2~

,C!.rt " 7. Zoodra de brand is gebluscht, rukt de b!"andweer in.

De brandmeesters en con-J!!landeurs zijn verplicht er"\TOOr te

zorgen, dat al het uit8erukte materiaal ~rederom naar de

ber~plaat8en vlordt teru8~evoerd

De bran~~eeBter8 en COmmand9UrA zijn 1Terplicht erl'p

te zien, dat de brandslangan zoo spoec.ig mogeljjlr.

\qorden gedroo(';d, het materieel wordt schoongeI!laakt:,

de rubberdeelen der slangkoppelingen inge"let en alJ.es

zoo epoedig mogeljjk op de juiete plaats \'rordt 8edepoo

neerd, waarbij er nauwkeurig ap maet warden gelet da"t

de inventarissen der kisten en brandspuiten v/ederorn

volledig zijn.

Van alle I!laterialen.. die bjj een brand zijn bescha...

digd of zoek8eraakt, rapporteeren zjj aan den 't:Iur8eI!leester.


