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BRAND-KEURE
VOOR HET DORP
AMSTELVEEN,

Schout en Scheepenen ter Nieuwer-Amstel eenige nadere Orders willende beraamen
tot voorkoming van Ongelukken door Brand in het Dorp AMSTELVEEN, als meede
omtrend de Brandspuyten Cum annexis in het zelve Dorp / hebben naar voorafgaande
Communicatie en Approbatie van den Wel Ed. Groot Achtb: Heer Abraham Dedel,
Burgemeester der Stad-Amsterdam, en van wegens de Edele Groot Achtb. Heeren
Burgemeesteren en Regeerders derzelve Stad, representeerende den Ambachtsheer
van Amstelveen en Legmeer, enz. enz. met Alteratie en Ampliatie van voorige
Brandkeuren in dit Dorp tot hier toe hebbende plaats gehad / op nieuw Geordonneert
en Gestatueerd, zoo als Hun ed. Achtb. Ordonneeren en Statueeren op deezen:
I.
Dat de geenen / die binnen het Dorp Amstelveen / nieuwe Getimmertens maaken / of wel nieuwe
Daken op hunne huyzen / Schuuren / Snuyvers of Lootzen willen leggen / gehouden zullen zyn
dezelve in plaats van met Riet te dekken / te beleggen met Pannen / op pæne van telkens te
verbeuren 52½ Stuyvers / en dat het zelve gemaakte werk ten kosten van den maker aanstonds zal
worden gedemolieert.
II.
Dat niemand Vuur zal moogen maaken of stooken als in Steene Schoorsteenen welke Steene
Schoorsteenen voortaan ten minste vier voeten boven de Vorst van het Dak waarin zy gesteld zyn /
zullen moeten uitsteeken / ende zulks op eene boete van 52½ Stuyvers / en bovendien gehouden te
zyn aan dit gestatueerde te voldoen.
III.
Dat geen Backers eenige koolen zullen moogen dooven dan in Steenen Bakken in de Harde / of in
Koopere / Yzere / of diergelyke Potten van harden Materie / bedekt met Yzere / Koopere of Steene
Dekzels. En dat de koolen gedooft zynde / nog by Backers / nog by iemand anders die dezelve by
Backers haald of zelfs gedooft heeft / anders bewaard zullen moogen blyven dan in Steenen /
Kooperen / Yzeren of diergelyke Potten van harde Materie gedekt als boven. Zullende de geenen die
de gemelde doove Koolen van de Backers koopen / dezelve moogen haalen in een Steene Bak of
Schootel / dog by hunne te huyskomst aanstonds in een besloote Pot als boven moeten leggen / alles
op een boete van ƒ 1:10:- die contrarie deezes bevonden zal worden gedaan te hebben.
IV.
Dat geene Backers eenige Brandstoffen als Takken / Hout / Turff als anderzints / boven of ter zyden
hunne Ovens mogen leggen of doen leggen / nader als op twee voeten van dezelven Ovens af / op
verbeurte van ƒ 2:10:- telken reize.
V.
Dat niemand eenige Takken / Hooy / Stroo / Turff of Hout / op een voet naa aan eenige Pyp van een
Schoorsteen zal moogen leggen / nog eenige Vuurpotten met Vuur om aan te gloeijen of iets daarop
te kooken / buiten de deur in de open lugt moogen zetten / op vyf voeten naa aan eenige Houte
Schuttingen / nog aan anderen vlamvattende Stoffen / 's zy Hooy / Stroo / Takkenbossen / Turff of
diergelyken / op een boeten van 52½ Stuyvers.

VI.
Dat niemand eenige heete Asch of ongedooft Vuur of op de Straat of op haare Werven zullen mogen
uitgieten / nog ook Asch in Houte Tobbetjes of Vaatjes moogen doen en bewaaren / op verbeurte van
ƒ 1:10:- voor den geenen die zulks contravenieert.
Wordende de Brandmeesters specialyk gelast om op het in dit en voorgaande Articulen gemeld
naauwkeurig acht te geeven / ten dien einde des goedvindende de Huyzen te visiteeren / de
gebrekigen te bekeuren / en by weigering van betaaling dezelve tegen den naasten Gerechtdag voor
Scheepenen te doen dagvaarden.
VII.
Dat by vriezend Weder of besloote Water / eene iegentlyk voor zyn Huys verpligt zal zyn te maaken of
te hakken / te doen maaken of te doen hakken eenen byt / wanneer zulks door of van weegens
Brandmeesteren is omgeroepen / en dat wel ter plaatze daar zulks het voegzaamst en het digst by
huys zal kunnen geschieden / breed en lang 6 voeten. Moetende de voorsch. by t geduurende de
Vorst alle morgen worden open gehakt en open gehouden / en zelfs ook des avonds byaldien
Brandmeesters zulks nodig mogten oordeelen / op eene boete van ƒ 2:-:- telken reize. En worden
Brandmeesteren by deezen gelast / om des goedvindende alle avonden de ronden te doen / de byten
te visiteeren en de gebreekigen te beboeten.
VIII.
Dat de Bewoonder van het Huys of Gebouw / waarin Brand ontstaat verpligt zal zyn aanstonds op
straat overluid Brand te roepen / en zyn Buuren op te kloppen / op een boete van 52½ Stuiver. En
dat de Nacht- of Ratelwacht zoo ras hy by iemand Brand ontdekt / zonder eenig verzuim de
Brandmeesteren en verdere Manschap tot de Brandspuyten behoorende zal gaan opkloppen / en
intusschen alom in en even buiten het Dorp Brand / Brand / roepen.
IX.
Dat Brandmeesteren tot bestier en behandeling der Brandspuyten zullen moogen kiezen en aanstellen
zoo veele Persoonen als zy zullen nodig oordeelen / uit de Persoonen onder deeze Wyk sorteerende /
als meede dezelve Manschappen moogen verdeelen / zoo aan de Waterkant / als aan de Spuyt / als
meede tot het uitleggen van den Slang en het voeren van de Spuytpyp / ieder op zyn aanbevoolen
post / om alzoo het werk tot het blussen van den Brand waarteneemen / zonder dat iemand zig daar
van zal mogen excuseeren / op eene boete van 52½ Stuyvers.
X.
Dat de gemelde Persoonen ingevalle van Brand / zelve zullen moeten præsent zyn / zonder iemand in
hune plaats te moogen zenden / dan ingevalle van Ziekte of ander noodig beletzel / waar van het
oordeel zal staan aan Brandmeesteren / welke Persoonen gelyk ook alle anderen Ingezeetenen / die
zich omtrend den Brand bevinden de orders van gezegde Brandmeesters zullen hebben optevolgen /
en te gehoorzaamen / op poene dat die geene welken tegen dit Artic ul kwaamen te misdoen / zullen
verbeuren een boete van ƒ 1:10:XI.
Dat de twee jongste Brandmeesters zullen worden verdeelt / de eene by de Waterkant en de andere
by de Spuyt / om over het aangestelde Volk te commandeeren en aan 't werk te houden / tot dat de
Brand zal zyn gebluscht / terwyl de oudste Brandmeesters zullen bezorgen al het geen zy naa
geleegenheid van tyden en zaaken tot spoedige blussing / en het houden van goede ordre mogten
oordeelen te vereisschen.
XII.
Dat by ontstaane Brand buiten de Wyk niet meer dan een der twee Brandspuyten / beurtelings door
Brandmeesteren te kiezen / zal moogen worden uitgehaald en aangevoerd / op dat ingeval van
onverhoopte Brand in de Wyk / van de andere Brandspuyt het nodige gebruik kan worden gemaakt.

XIII.
Dat / ten einde de Brandmeesteren en verdere Persoonen tot de Brandspuyten behoorende / met
dezelve / ingevalle van nood behoorlyk zullen weeten omtegaan / tweemaal des Jaars / te weeten
met de beide Brandspuyten / zal worden geëxerceert in 't byweezen der Brandmeesteren / door hun
onderhoorige manschap / welke gehouden zullen zyn op advertentie van wegen Brandmeesteren
daags te vooren te geschieden / te koomen ter plaatze daar zy zullen worden gelast / om de voorn.
Exercitie te doen of te zien doen / op pæne van 52½ Stuyvers / voor ieder Brandmeester: en ƒ 1:10:voor ieder geadfecteerden tot de Spuyten / die by de voornoemde Exercitie niet zal zyn
gecompareert. En zullen die geenen die zich met woorden of daaden onwillig toonen / of de
Brandmeesteren of anderen die hun onderrigten brutaal bejeegenen / verbeuren eene boete van ƒ
1:10:XIV.
Dat deeze Exercitie afgeloopen zynde / als meede na het blusschen van den Brand / de Spuyt of
Spuyten met haare Slangen en toebehooren wederom op haar plaats zullen worden gebragt / en
onder het opzicht van Brandmeesteren zoo spoedig als het mogelyk is gereinigt / gedroogt en gereed
gezet worden / om by alle voorvallen te kunnen worden gebruikt / moetende de Brandmeesters
vooral zorgen dat de Brandspuyten des avonds / 't zy by nat of droog weder geheel in order in het
Huysje word gesteld / ten einde byaldien 'er des nagts Brand ontstond / aanstonds gereed te zyn /
kunnende de Spuyten des morgens wederom worden uitgehaald en gedroogt.
XV.
Dat ingeval van ontstaane Brand in de Wyk / of by iemand onder de Brandschouw sorteerende / aan
de geadfecteerdens van die Spuyt welke het eerst is aangevoerd en gaande gemaakt / door de
Brandkasse zal betaald worden eene praemie van ƒ 16:-: zonder dat de geenen die daarna komen iets
daar van zullen genieten / maar integendeel voor hun verzuim verbeuren 15 Stuivers in 't geheel
wegblyvende 52½ Stuivers.
XVI.
Dat byaldien de Brand kwaame te ontstaan by iemand buiten de Wyk / of Brandschouw leggende / of
tot dezelve niets hadde gecontribueert / zal zoodaanig een / zoo ras een der voorschr. Brandspuyten
zal zyn aan den gang gebragt / voor een praemie betaalen ƒ 32:-:, van welke praemie echter zal zyn
bevryd die geenen / welke tot onderhoud van deeze Spuyten heeft gecontribueert / ofschoon niet
woonachtig in de Wyk of onder de Brandschouw / maar verpligt zyn te betaalen gelyk anderen onder
deeze Brandschouw sorteerende en dat wel behalve de schaade die aan de Spuyt of deszelfs
gereedschap zal worden toegebragt.
XVII.
Dat / ingevalle van wygering van het betaalen der praemie / in het voorige Articul gemeld / dezelve /
gelyk ook de kosten en schaaden / welke aan de Brandspuyt en Gereedschappen is toegebragt / na
bekoome Condemnatie by Executie zal worden verhaald aan het Huys / waarin de Brand is ontstaan /
of by verbranding van het Huys / aan het Erf.
XVIII.
Dat Jaarlyks / of zoo dikwyls nodig geoordeeld word / door Brandmeesteren zal worden gedaan een
Brandschouwe en Visitatie over de slooten geleegen / agter of bezyden de Huyzen of Ge bouwen /
welke Slooten ten allen tyden de diepte zullen moeten hebben van ten minsten drie voeten / op eene
boete voor de eerstemaal van ƒ 1:10:- en voor de tweedemaal van tweemaalen ƒ 1:10:- en voor de
derdemaal dat die Sloot voor de reekening van den gebreekige zal worden uitgediept / en met de
kosten aan hem worden verhaalt / zullende wyders nog Jaarlyks door Brandmeesteren eene Schouwe
worden gedaan over de Brandgereedschappen / welke de geenen die dezelve hebben / zullen
gehouden zyn voor hunne deuren te zetten / item nog over de Huyzen der ingezeetenen / en by
ontdekking dat in onbekwaame of kwalyk gestelde Ovens / Fournuyzen of Schoorsteenen op
gevaarlyke plaatsen word gevuurt / zy hetzelve zullen hebben te verbieden en te doen vermaaken of
verbeeteren binnen den tyd van veertien dagen / en deeze vermaaking of verbeetering niet

geschiedende / zy gehouden zullen zyn hetzelve aantegeeven aan den Schout / die dan tegen de
Contraventeurs zal ageeren conform de Keuren op dit Stuk geëmaneert.
XIX.
Dat het Brandgeld / dat Jaarlyks ten Lasten der Eigenaars der Huyzen / Thuynen / Schuuren en Erven
/ word omgeslagen / telkens voor den eersten April van yder Jaar door de Eigenaars / of in gevalle
van verhuuring / door de Huurders moet worden betaald / welke Huurders dit betaalde Brandgeld
zullen moogen korten aan de Huurpenningen.
XX.
Eindelyk dat de Boetens / by deeze Keure bepaald / zullen zyn een derde voor den Schout en twee
derdeparten tot het onderhoud der Brandspuyten met hun toebehooren / moetende de
Brandmeesteren Jaarlyks van hun bewind en directie doen behoorlyke rekening en verantwoording
aan Schout en Gerechte deezer Ambachte.

Aldus Gearresteerd den 27sten September 1792. præsent de Wel Edele Heer Mr. Jacob
Dedel, Schout en alle de Scheepenen, dem pto Johannes van Zyl, Scheepen, en
Gepubliceert ter zelve dage, præsent de Wel Ed. Heer Mr. Jacob Dedel, Ryk Beerekamp
en Jan Boekhout, præsideerende Scheepenen.
In kennisse van my Secretaris
G.I. Gales.
Te Amsterdam, by GERRET BOMAN, Boekverkoper op de Leidsestraat, N: Z: het zevende huis van de Heeregragt.

