REGLEMENT ter voorkoming m
blussching van brand, in de ge"
meente van Ouder-Amstel, volgens
dispositie van H. E. G. A. de Gedeputeerde Staten van Noord*
Holland, pan dato 27 November i8a3. JV°, 33. Provinciaal-,
blad N°, ng.

Art t;

Geen vuur zal mogen gestookt worden» daa la
daartoe bekwame stookplaatsen of schoorsteenen, gemetseld van kalk en tras en opgetrokken boven dé
daken, ten minsten i neder!» el , boven de nok van
het gebouw , op de boete van 6 gulden, en nalaung
Van stooken tot dat dezelve de vereischten heeft.

Art. 3»

f

De schoorsteenea der ingezetenen ,* voor zoo Verre
die des zomers bestookt worden, zullen ten minsten
tweemaal des jaars , als : in april en november t moe»
ten worden geveegd en schoon gemaakt, op eend
boete van 3 gulden.
Terwijl de schoorsteenen der smeden, bakkers en
overige ingezetenen, wier beroep een aanhoudend
stooken vordert, bij elke inspectie in de best moge*»
Kjfce orde zullen moeten bevonden worden, op eene
boete van(3 gulden.
En bij herhaling van 6 gulden»

Art

Art. 3,

Geene pijpen van kagchels of andere sfookplaatsen ;
zullen door een houten beschot mogen geleid worden , zonder speciale autorisatie van den schout; zullende deze autorisatie nimmer mogen gegeven worden , indien alle mogelijke voorzorgen tot vermijding

van brand, niet mogten genomen zijn s op de boeten
van 6 gulden.
Art. 4>
De schoorsteenen op bovenverdiepingen van een
gebouw, zullen op wulven van steen moeten gemaakt
worden en in geenen deele op bindten of balken mo-

gen rusten, op eene boete van 6 gulden.

Art. 5.
ïn eene gemeene muur mogen de bindten ï komende tegen de haardstede of schoorsteen van den
buurman, voortaan niet dieper worden gelegd, dan
op de helft of in het hart van de muur; zullende
ook die geen die voortaan tegen een gemeene muur
eene haardstede of schoorsteen zal maken, gehouden
zijn, de bindten van zijn buurmans huis, zoo verre
te doen weghakken en met steen te bezeilen: zullende zoo wel de timmerman of metselaar, als die
gene welke zulks laat verrigten, wanneer dezelve bevonden worden, hier tegen gehandeld te hebben ,
ieder afzonderlijk verbeuren eene boete van 6 gulden , en tevens gehouden zijn, om zulks te doen
herstellen.
Art. 6,

Die gene der ingezetenen, welke tot de uitoefening van zijn bedrijf vuur gebruiken moet, zal geen
ovens, eesten of andere stookplaatsen onder welke
be-

t 3 >
benaming ook, mogen daarstellen, dan , na dat alvorens de toestel zijner vuurplaats door den schout zal

zijn goed bevonden, en bevonden zal zijn, dat uit
derzelver constructie , welke van steen, kalk en tras
xal moeten zijn , geen gevaar voor brand ie vrezen

is, op eene boete van 6 gulden; mefverval en vernietiging der stookplaats.
Art. 7;
In onbewoonde huizen of andere gebouwen, zal
geen vuur mogen gebruikt worden , als met consent

,-f.

van den schout, op de boete van i gulden 5o cen«

v

ten.

i

Arr. 8.

i

De vergaarbakken of' zoo genaamde aschkuilen tot
berging van asch en vuilnis, zullen niet van brandbare stof mogen vervaardigd zijn. Niemand zal daarin eenige heete asch mogen brengen, of buiten op de
straten of in de slooten of grachten werpen, op eene

boete van 3 gulden.
Art. g.
De brandmaterialen, als hout, turf, kolen, enz.,
zal niemand vermogen te leggen binnen i n. el afitands
van eesten , smitsen of andere vuurplaatsen en schoorsteenpijpen , op eene boete van 3 gulden.
Ar'. 10.
Het is verboden ie vlasschen ofte heekelen bij ont«
stoken licht, ook om in de heekelhuizen of op de
plaatsen, waar vlas ligt of bewerkt wordt, ander licht
noch vuur 1e gebruiken, dan licht in eene beslotene
lantaarn , op de boete van 3 gulden.

'

AU.

( .4 )
'Art. is.

amemans-winkels,

«mm

ook genaam-

gevaar

of vuur mogen
gulden.

'Ari. ia.
Niemand zal langs de -wegen tabak mogen rooien,
dan de pijp met eene goede dop gedekt te hebben , op
eene boete van 60 centen.

Art. i3.
Niemand zal Termogen eenige gedoofdekolen , noch
houtskolen of doppen, te leggen of houden in tonnen ,
manden of dergelijke , maar zal een ieder verpligt zijn
tot berging van dezelve te gebruiken , steenen , koperen, ijzeren of dergelijke potten van harde stof, met

deksels
van steen ,, koper , ijzer of dergelijke voorzien ,
ses va
ulden.
de boete van % gulden.

Art. i4«
Het is aan niemand der ingezetenen geoorloofd ,
penig beweegbaar fournnis of oven , in een besloten
huis , schuur of ander vertrek te gebruiken, zonder

vooraf bekomen consent , op eene boete van 3 gulden.
Art ï5.
Het branden van olie, het smelten van ruw smeer,
het rafineren van zwavel en salpeter, of het maken van
vermilloen, vernis of terpentijn en dergelijken, zal in
geene besloten haizen, maar in piaalsen, die aan alle
»i4en steenen muren hebben, of op% afgelegene p'einen

< 5 5
»en; vesten jof wallen .moeten gedaan worden-, «sa
niet na zonnen-ondergang mógen geschieden, op ee-

,ne boeten van 9 gulden,

:

' .

Art; 16»
Traan- en olijbakken; mogen niet worden "gemaakt,
als met voorafgaande kennis en toestemming van het
Gemeente-bestuur, op de "boete van vernietiging der
bak, indien dezelve wordt afgekeurd, en eene boete

.van 6 galden.

*

Ar f; 17*
Ieder ingezeten is verpligt, om des avonds, na zijn
vuur behoorlijk ingerekend te .hebben, hetzelve te dekken met eene goede steenen stulp, op de boete van
x gulden 5o centen.
Art. 18.
Geene vuurwerfcen, noch eenige geweren of pisto-

len, mogen binnen het bebouwde gedeelte der gemeente afgestoken of afgeschoten worden , zonder
voorafgegaan consent van den Schout, op de boete
van i gulden.
Art. ig.'
Niemand vermag eenig slroo, riet, hooi of ecnig
ander ruigtte verbranden , als 1en minsten 20 Nederl.
Roeden van het naastbij gelegene gebouw ; en niet ciao
onder eene aüandende wind, en met consent en tijdsbepaling van den Schout, op de boete van 3 gulden.

ft

Art. ao.
Alle op- of ingezetenen , dewelke eenige meer dan

gewone broeijing Tan het aan hun toebehoorend of
op

c «D
bp hun erf staand hooi ontdekken j zullen "daarvan
'dadelijk moeten kennis geven aan den Schout ; terwijl indien er brand ontstaat, zonder dat -van de
broeijing alvorens kennis gegeven zij, zal de eigenaar
van het sterk broeijend bevonden hooi , of van het

erf waarop hetzelve staat, verbeuren eene boete van
i p gulden,

'Art. 31,
Bij vriezend weder, zal steeds vóór of in de nabijpïd van ieder huis , eene ijsbijt moeten worden open-

gehouden, welke ten minsten i el breed en i el 7 pal-

^

men lang zal behooren te zijn; zullende de eigenaar of
bewoner van het huis, voor dewelke zoodanige bijt

niet behoorlijk opengehouden wordt , telkens verbeuren eene boete van 60 centen.

Art. 22.
Niemand

zal eenige tegenkanting of onwil mogen

toonen , tegen eenig Lid van het Bestuur of tegen

hunne aangestelden , in het onderzoek en toezigt, van
de stinsle 'volbrenging dezer gemelde keur; doch zal
gehouden zijn om aan de gegevene orders de behulpzame hand te bieden, op eene boete van 10 gulden.

Art. a3.

l

De opper-directie over de brandspuiten en het-

,1

geen verder tot de brandschouwing behoort, staat aan.
den Schout en Assessoren der Gemeente,

t'

Art. 2/f'

„- 4

_
f\ 'i
>J/<

Door het Gemeente-bestuur zullen worden aangesteld , zoo vele brandmeesters, adsistent - brandinopslers en spuiigasten, als door hetzelve voor den
difnst noodzakelijk en nullig zal geoordeeld worden.

"

Au.

Art; a5;

-

• De brandmeesters en adsïstent-brandmeesters, zul"jen genomen worden uit de achtingwaardigste ingezetenen en bij voorkeur uit de bekwaamste Metselaars -

Timmermans- en Loodgieters-bazen.
* Art, 26.

Als spuitgasten en verdere geaffecteerden, zullen alle ingezetenen van 18 tot 60 jaren kunnen worden
.opgeroepen.
Art. 27.

Van de bij de twee laatste artikelen voorschreven
•dienst, zijn echter vrijgesteld de leden van het Gemeente-bestuur, de bedienaren der openbare Gods-

dienst , de leden van de schutterij, en alle de genen

welke

door ligchamelijke gebreken daartoe volstrekt

ongeschikt zijn.
Art. 28.

Jaarlijks met het probeeren en examineren der spuiten , ontvangt ieder brandmeester of opziener, van het
gemeente-bestuur eene naamlijst der personen, welke
Lij onder zijne directie heeft, op welke lijst de quali-

teiten welke die personen bij de spuit uitoefenen, zullen moeten vermeld staan.
Art. 29.
Bij brand of andere gelegenheid, zal ieder geaffecteerde aan de spuit, deszelfs tegenwoordigheid moeten bewijzen, door aan den brandmeester overteeeven
eene penning of ander te bepalen teeken; zullende
die gpne "die te laat komt, verbeuren eene boete van:
Bij brand i gulden.

Bij

c*i
BH inspectie of exercitie 5o centen)
En oie gene welke in het geheel niet verschijnt:
Bij brand a gulden.
.«•. Bij inspectie of exercitie i gulden.
• Zullende, indien de beboetbare persoon een der

-bovengesjeldeq, is, de gezegde boetens verdubbeld
worden.

,Art. 3o.
"Die gene echter J welke gewigtige redenen van absentie heeft bij te brengen, kan zich deswege aan het

gemeente - bestuur vervoegen, hetwelk alsdan naar bevind van zaken beslist.
Art. 3ï.
De schout bepaalt de distinctive leekenen ? welke
de brandmeesteren en verdere geaft'ecleerden aan de
spuit, zullen onderscheiden.
Art. Sa,

Ook wordt door den schout bepaald j welke objecten
ieder persoon, ingeval van brand als andersints, bij
zich zal moeten hebben; zoo wel als de instructie,
volgens dewelke zij zich in den dienst zullen behoren
te gedragen.

ArJ. 33.
De schout bepaalt de tijden," op welke men zich in
de behandeling der brandspuit zal oefenen ; — dezelve
.zal altijd tweemaal 's jaars moeten geprobeerd worden.
Art. 34,

Alle dienstdoenden zijn verpligt, dadelijk-de bevelen hunner dirigerende te vplbrengen , zonder zich
in

( 9 )
in het minste van hunne posten te verwijderen , dan
na hekomen consent, op de boete van zestig centen,
telkens te verbeuren; — indien de brandmeester niet
tegenwoordig is, neemt de volgende in rang der aanwezigen , dadelijk het kommando op zich, tot zoo lang
de eerstgemelde op de plaats verschijnt.

Art. 35.

^
|(C
|
l

Die het eerst de brandmeester, welke het naast
bij de brand woonachtig is, van eene ontstane brand
waarschuuwd, ontvangt eene premie van 3 guldens.
.

Art. 36.
Indien de brand bij nacht en donker weer ontstaat,
zullen alle' ingezetenen van de buurt, daar zich de

*

brand bevindt, licht voor hunne glasramen stellen, of

j

pon lantaarn met een brandende kaars uithangen om

3

de wegen te verlichten.

Art. 3;.

Bij het ontstaan van brand, zal mede door het bekken en klokgeklep, zulks aan een ieder der ingezetenen bekend gemaakt worden , om ter hulp toe te snel-

len; zullende de gene die het bekken slaat, met tusschenpozing roepen de plaats of buurt , alwaar de

brand ontstaan is.

Art. 38,

,H
*&

Alle personen aan de brandspuiten geaffecteerd,'
zullen dadelijk op het vernemen van ontstane brand,
zonder na de plaats waar dezelve woedt verder te
hooren , zich naar de bewaarplaats van de spuit; waartoe zi'j behoren begeven , ten einde de spuiten onder
opzigt van hunnen brandmeester, ten spoedigsten naar
de plaats van de brand over te brengen.
Arl.

( ïo )

Art. 3g.
Ter plaatse Van de brand gekomen zijnde, zullen
Oe brandmeesters en bij afwezigheid de eerst op volgende in rang , de spuiten in de , bij de exercilien te

onderngténe positien , doen plaatsen , en alle die bevelen geven , welke tot de spoedige blussching het doelmatigste zullen zijn.
Art. 40.

De plaats alwaar de brand ontstaat, zal op order
van den schout, door de schutterij of andere personen worden afgezet , ter voorkoming van dieverij , en

dat geen hinder aan de dienstdoenden worde toeeefcragt.
_Ue bloedverwanten of vrienden van den geen, in
wiens huis de brand is ontstaan , zullen echter , wantieer zij zich aan een der brandmeesteren of hoofd der
schutterij adresseren , niet mogen geweerd worden.
Art.

Wanneer de brand bij vriezend weer ontstaat , zullen de brandmeesters zorgen , dat de pompen in gestadige beweging blijven , en des noods met zout worden

gaande gehouden ; alsmede dat de slangen op hout of
dergelijke worden gelegd , ten einde dezelve aan de

straat niet zouden vastvriezen.
Art, 4a>

|

In gemeenten, alwaar meer dan eene brandspuit bestaat ? zullen de geaffecteerden der brandspuit , welke
niet gebruikt wordt , gehouden zijn om , des nuttig
bevonden wordende , de manschappen der dienstdoen»

de spuit bij te staan,
Art.

,,_

J,
>'

C ii 5
'Art. 43.

Indien het gebeuren mogt j dat er op het oogenbük
van de brand, tot behandeling der spuiten meerder»
dan de aanwezige geaffecteerden mogten benoodigcï
zijti, zullen de particuliere personen bij de brand
ledig staande, door de brandmeesters gerequireeril.
•worden, en gehouden zijn tot de blusschmg van de
brand mede te werken.

Zoo als ook door brandmeesteren, ingeval van
nood, schepen en andere vaartuigen , paarden en wagens der ingezetenen, zullen kunnen gerecjuireerd,

worden.

Art. 44»
Niemand der geburen ; van het huis waar de brand
woedt, zal de toegang door deszelfs huis , erf of tuin
mogen weigeren, en niet beletten dat, dit onvermijdelijk;

noodig geoordeeld wordende, de spuiten of slangen
door of over dezelve worden gelegd.
Art. 45»
De nabij gelegene gebouwen , huizen en goederen $
voornamelijk die , welke door de wind het meest aan

den brand zijn blootgesteld, zullen zoo veel mogelijk
bewaard ' worden , door dezelve nat te houden , met

natte zeilen te dekken, als anderzins.
Art. 46,

II

De lapzak-drager is verpligt ; alle S.e benoodJgde
gereedschappen en overige vereischt wordende objeo
ten, sleeds in order te hebben, en bij de spuit rond-

loopende, daar uit niets aftegeven, dan op last vjm den
brandmeester.

w
Art. 47»
y

.1

^

Oe lantaarndragers moeten ten allen tijde hunne
lantaarn gereed hebben, voorzien van genoegzame
goede kaarssen,' tot licht, en moeten bij duister weer
zich laten vinden ter plaatse , welke de generale brandmeester hun aanwijst.

, ,

.

Art. 48.

' De brandhaken mogen bij niemand worden gebruikt
tot omverhalen van muren, daken, gevels enz., zon-

der uitdrukkelijk bevel van het hoofd der plaatselijke

regering.

f

; , "

• Art. 4g-

; Alvorens de toestemming van den raad der gemeente bekomen te hebben , zal er niet worden overgegaan

tot het omverhalen van belendende gebouwen.

Art. So.'
' Ter voorkoming van _ desorder, zal ieder welke
Dienst doet, zonder afwijking, bepaald moeten blijven
óp de post en plaats, yelke hem zal zijn aangewezen,
zonder zich te bemoeijen met andere 'zich daarbij be-

vindende dienstdoende spuiten, ten ware met consent
vau den braadraeester.

Art. 51.
[ Na iedere werking der brandspuiten , zijn de brandmeésters en hunne onderhorigen verpligt, dezelve onverwijld met de daarbij behoorende slangen en verdere
gereedschappen, te brengen ter plaatse waar dezelve
gewoonlijk staan , om , nadat dezelve schoongemaakt,
pedroogt, gesmeerd en gerepareerd zijn , dezelve bij

elkander voor alle tijden gereed te stellen.
-T
' _j4>~

Art»

C •» J
\

Art. Sa*
Een ieder, onder wiens b*waring, bij gelegenheid
van brand, goederen gesteld"zijn, is gehouden om
daarvan binnen a£ aren kennis te geyen aan den
schout,

Arf. 5$
Het tijdstip hetwelk ïot het proberen der spuiten en
tot de exercitien, door het gemeente-bestuur bepaald
wordt, zal steeds vroeg genoeg moeten bekend gemaakt
worden, om aan de daarbij belanghebben, welke uit
hoofde van ouderdom, ziek gestel als anderzins, redenen van vrijstelling der dienst vermenen mogten te
hebben, gelegenheid te geven om hunne bezwaren bij
het gemeente-bestuur in te brengen; zullende de
schout gehouden zijn , om zich ten minsten tweemaal
in het jaar te verzekeren, dat de staat van het personeel der brandspuiten compleet is,
'

Art, 64;
Die geeae welke in den dienst der brandspuiten gekwetst wordt, zal ten koste der gemeente genezen en
verpleegd worden.

Art. 55.'
De ten gevolge van alle voormelde artikelen; verbeurte boeten, zullen gestort worden in de kas der
gemeente ; en strekken , zoo wel tot onderhond der
brandspuit, als tot onderhoud en aankoop van gereedschappen, distmctive tekens en verdere benoodigdheden tot den dienst; en tevens om daaruit almede te voldoen de preemien , welke ingevolge dit

reglement ? aan eenigen persoon snogten yerscjïuldigt
zijn,
S&l-

\
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Aldus gearresteerd door het Gemeente-Bestuur van

Puder-AmsteJ, 3 Junij 1824.
:

"Di, TB; KEMPER, Schout.
oirdonnanfie van hetzelve ,'

B; ^Op;HENIüS, Seayfarft.

