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KEURE TER NIEUWER-AMSTEL.
Alsoo tot nog toe in desen Dorpe van Amsterveen niet waeren beraemt en vast gestelt de nodige
mesures en ordres / dienende tot weeringe en voorkominge van alle ongelukken van brandt; en
vorders ook omme de brandspruyt / ingevalle van noodt / behoorlijk te kunnen regeren en
gebruyken / dienvolgende te vresen was / dat daer uyt t'eeniger tijdt swaere ongelukken den
inwoonderen souden kunnen overkomen. Soo is 't / dat Schout en Schepenen ter Nieuwer-Amstel
/ daerinne / soo veel mogelijk / willende voorsien / met Communicatie en goedtvinden van den
Ed. Groot Achtbaren Heer Mr. Jan van de Poll / Oud Burgemeester &c. der Stad Amsterdam / als
Ambagtsheer / Ordonneren en Statueren / gelijk haer Ed. Ordonneren en Statueren mits desen.
1.
Eerstelijk dat niemant vuur sal maeken / of stooken anders als in steene schoorsteenen / die ten
minsten 4. voeten boven de vorst van het dak / waer in se gestelt sijn / sullen moeten uytsteken /
ten waer het gem. dak in 't geheel met pannen was beleidt / in welke gevalle deselve schoorstenen
de boven gem. hoogte niet sullen behoeven te hebben / sullende die geene / die houte
schoorsteenen op haere huysen of snuyvertjes / die met riedt of stroo sijn bedekt / hebben / of te
wel fsteene schoorsteenen die te kort sijn / gehouden sijn deselve binnen twee maenden na de
publicatie te demolieren en af te breken / of te invoegen als boven geseidt is / te verhogen op een
boete van drie guldens voor elke maend / dat deselve houte / ofte hout sijnde schoorsteen
naderhant nog onafgebroken / ofte niet verhoogt bevonden sal worden.
2.
Geen backers sullen eenige kolen mogen doven anders als in steene backen in de aerde / of in
kopere / ysere of diergelijke potten van harde materie bedekt met ysere / kopere o f steene deksel.
En koolen gedooft zijnde sullen insgelijks nog by backers / nog by iemant anders diese by backers
haeldt / of selfs gedooft heeft / anders bewaerd mogen worden / als in steene kopere / ysere of
diergelijke potten van harde materie / gedekt als boven. En sullen die gene / die de gem.
dovekolen van de backers kopen / deselve mogen haelen in een steene bak of schotel / dog t'huys
sijnde gekomen aenstonts in een beslote pot / als boven / moeten weg leggen / alles op een boete
van 1. gl. 10. st. die contrarie deses bevonden sal werden gedaen te hebben.
3.
Geen backers sullen eenige brandstof als takken / hout / en andersints / boven of ter zijden haere
ovens mogen leggen / naeder als op twee voeten daer van.
4.
Niemant sal eenige takken / hooy / stroo / turf en hout op een voet na aen eenige pyp van een
schoorsteen mogen leggen / nogte eenige bierpotten met bier om aen te gloeien / of iet daer op te
koken / buyten haere deuren in de open lugt mogen setten / op vijf voeten nae aen eenige houte
schuttingen of wagen en generalijks alle andere stoffen van hooy / stroo / takkebossen of iets
anders dat de vlam ligtelijk soude kunnen vatten / op verbeurte van dertig stuyvers.
5.
Niemant sal ook in het vuylnis-vat / of op de straet / of op haere werv en heete asch met vuur
mogen brengen / en ook geenderley as in houte tobbetjes of vaetjes mogen doen en bewaeren / en
deselve asch op de voorsch. plaetsen niet mogen uytstorten anders als op den ligten dag / en voor
twee-uuren des namiddags / op verbeurte van gelijke dertig stuyvers.
6.
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By vriesend weer of besloten water sal ieder huys / of huysgesin in 't selve woonende
(uytgenomen Weduwen of andere Vrouwspersoonen die haere kost met haere handen moeten
winnen / en geene andre revenues of inkomsten hebben) gehouden sijn te maeken of hakken een
byt / wanneer sulks door Brandmeesteren is gedaen omroepen / ter plaetse daer sulks
bequamelijkst en digst by het huys sal kunnen geschieden / breedt en lang ses voeten / en by
Continuatie van vorst ook alle morgen moeten ophakken en ophouden en selfs ook des avonds /
als Brandmeesteren het selve sullen goedvinden en doen omroepen / op een boete als boven:
werdende de Brandmeesteren gelast alle avonden / of wanneer sulks sullen goedvinden / de ronde
te doen / en de g em. byten te visiteren en de gebrekige / soo als hier nae sal werden geseidt / te
bekeuren: Gelijk ook gem. Brandmeesteren voor boete sullen verbeuren drie guldens / soo
wanneer / sy ofte wel niemant van haer bevonden sullen worden de gem. Visitatie niet g edaen te
hebbe.
7.
Gemelte Brandmeesteren sullen ook tot bestieringe en handelinge van de spuyt mogen stellen en
kiesen sodanige personen als sy sullen goedvinden / en sonder dat dese sulks sullen mogen
weigeren of van de hand wijsen / onder wat pretext het ook soude mogen sijn. En sullen de gem.
bedienden / ingevallen van brand / of wanneer Brandmeesteren haer sullen doen roepen /
aenstonts moeten present sijn / en de ordres van gem. Brandmeesteren opvolgen / sullende die
gene / die deselve niet behoorlijk komt te gehoorsamen / of sig tegens deselve soude willen
opposeren / verbeuren een boete van 15 st.
8.
De Brandmeesteren sullen ten minsten twemael des jaers de spuyt moeten proberen / en de
defecten daer aen / of aen de slangen of seilen verbonden werdende / aenstonts moeten laeten
repareren; gelijk sy ook / soo dikwils sulks sullen goedvinden de huysen sullen mogen visiteeren /
hoe nae naementlijk de turf / hout / hooy en andere ligt brandenden stoffen aen de haertstreden
of pijpen van de schoorsteenen / of andere periculeuse plaetsen sijn leggende / en of ook ergens /
het sy by backers of andere de dovekolen / soo als hier voren is geseit worden bewaert: Werdende
sy wel expresselijk gelast en geauthoriseert by desen om de gebrekige en die sy tegens d e
voorgaende en nog volgende articulen bevinden sullen gepecceert te hebben / aenstonts te
bekeuren en by weigering van betaling tegens den naesten regtdag voor Schepenen doen
dagvaerden: En sullen ook gem: brandmeesteren / soo wanneer haer of iemant van h en werd
bewesen de contraventeurs niet behoorlijk bekeurt / of eenige cnniventie gebruijkt te hebben /
verbeuren een boete van 3 gl. dien het aen ieder van de ingesetenen vry sal staen van haer te
vorderen.
9.
Dog soo iemant eenige boete in desen begrepen / volgens de ordre daer toe gestelt / afgevordert
wordende / mogt meenen deselve te onreght / en tot sijn ontschult betaelt te hebben / denselven
sal vrystaen dieswegen sig aen den Gereghte te adresseren.
10.
En sullen de bovengem. boetens geappliceert worden / een derde-part ten behoeve van
brandmeesteren en derselver bedienden / en twee derde-parten tot het onderhouden en
repareren van de brandspuyt met sijn toebehooren / gelyk dan ook meergem. brandmeesteren
jaerlyks van deselve aen den Gereghte reke ning sullen doen.
11.
Gemelte brandmeesteren sullen ook ten overstaen van den Gerechte een lijst formeren / wat
namentlijk ieder huysgesin / soo van emmers / leeren / en lantaerens etc. heeft te onderhouden /
en sulks dan aen deselve bekent te maeken / d ie gehouden sullen sijn te besorgen dat de voorn.
gereetschappen ten minsten binnen een maend / naedat haer sulks sal sijn aengekondigt / in haere
huysen sijn op een boete mede van 3 gl. En sullen de gem. brandmeesteren gehouden sijn
tweemael des jaers de schou over de gem. brandgereetschappen te doen / en desleve niet
compleet in getale of aen stikken en reddeloos vindende / de houders van deselve beslaen in een
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boete van 15 st. boven en behalven dat deselve sullen moeten repareren / of op nieus maeken te
hebben.
12.
Soo wanneer brandmeesteren by een opkomend onweer als andersints / vermeenen sullen dat'er
gevaer is / en sy de ingesetenen door omroepen sullen hebben gewaerschout / sal ieder huysgesin
sijne brand-instrumenten hier boven gemelt / en die een lantaeren heeft / deselve lantaern met
een brandende kaers daer in / aenstonts / of tenminsten binnen een quartier uurs voor sijn deur
gereedt moeten setten / op verbeurte van 30 st.
13.
Niemant sal de brandleeren t'eeniger tydt van haer plaets mogen haelen of gebruijken / dan alleen
by brand / of wanneer brandmeesteren sulks sullen goedvinden / op verbeurte van 3 gl.
14.
Indien brandmeesteren bevinden dat'er ergens / het sy in een berg of hooihuys / het hooy te sterk
broeide / so dat daer ongelukken v an brand uyt souden kunnen ontstaen / sal den eygenaer het
selve hooy gehouden sijn op der selver ordre / aanstonts los te maeken en van sijn plaets te
nemen / op een boete van 3 gl. voor elken uur / dat hem sulks / als voren / sijngeordonneert / het
voorn. hooy eghter niet losgemaekt en op sijn plaets laeten leggen heeft.
15.
En op dat de goede ingesetenen des nagts niet van brand of andere ongemakken / onverhoeds
mogten werden overvallen / soo is't dat welgem. Gereghte mits desen ordonneert / dat des
winters / beginnende met primo Decemb. en eindigende ulto. Maert / twee burgers in ordre / als
voormalen is geobserveert / behalven de ordinaris wagt / sullen hebben te waeken en de wagt te
houden / sullende ten dien einde des avonds voor de klok tien uuren in het wagthuys moeten sijn
/ en het dorp rondgaen / so drae de ordinaris wagt wederom van sijn roepen in het wagthuys sal
sijn gekomen / sonder dat ook eerder als de ordinaris wagt van haer post nae huys sullen mogen
gaen / alles op verbeurte van een daelder die contrarie deses sal komen te doen / of bevonden sal
werden in het wagthuys te slaepen / werdende brandmeesteren gelast hier exact reguard op te
nemen / en de gebrekige te bekeuren / op peene ten reguarde van haer / als hier boven is
gestatueert.
16.
En ingevalle iemant om merkelijke redenen de wagt selfs niet konde waernemen / en genoodzaekt
was een ander in sijn plaets te stellen / sal hy alvorens daer van kennis moeten geven aen
brandmeesteren / die deselve persoon sullen mogen admitteren of wegsenden / soo als sullen
goedvinden / mede op een boete van 30 st.
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