G-EHEENTEBAAD v AS AMSTERDAM,
ö-ezien de voordragt van Burgemeester en Wethours, dd. 8 November 1878:
Heeft besloten:
vast te stellen de navolgende
YERORBENING op de VERDEELING VAN HET
GRONDGEBIED DER GEMEENTE aan de OV6r-

zijde van het IJ ten opzigte van BRANDBLÜSSCHING ? en op het personeel en materieel
der Vrijwillige Brandweer aldaar
§ l ¥erdeeling van het grondgebied in sectiën

ABT. l
Het grondgebied der Gemeente aan de overzijde van
het IJ, wordt ten opzigte der brandblussehing, verdeeld
in 2 sectiën, namelijk een westelij Jee sectie en een oostelijke sectie, door het Noord-Hollandseh kanaal van
elkander gescheiden.
De westelijke sectie omvat alzoo de droogmakerij VIII,
de Buiksloterham met het Petroleum-entrepót, het Tolhuis, de woningen langs den Kanaaldijk en die der
|anaal- en sluisbeambten,
f
De oostelijke sectie omvat het terrein begrensd door
het Noordzee-kanaal, het Noord-Hollandsch kanaal en
den Waterlandschen dijk, en voorts het stoomgemaal
bij de Oranjesluizen met bijbehoorende gebouwen
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§ 2 Van het Personeel

f

ABT. 2
In elke sectie worden een of ineer afzonderlijke corpsen
vrijwilligers aangesteld, welke zich verbinden, ingeval
van brand, in afwachting van de komst der gewone
Brandweer, hnlp te verleenen.
In de westelijke sectie wordt de Brandweer bovendien,
zooveel mogelijk, bijgestaan door het personeel van de:
Politiepost aldaar,

AET. 8
Elk korps vrijwilligers is zamengesteld uiti
l Brandmeestcr,
l plaatsvervangend brandmeester,
1 Spuitmeester,
2 Pij p voerders
en 10 Spuitgasten.

ABT. 4
Zoo noodig kunnen door de Brandmeesters der vrijwillige Brandweer, bij brand, ook vrijwilligers in tijdelij ken dienst worden aangenomen.

ABT. 5
De vrijwilligers, die aan de brandblussching hebben
deelgenomen, worden per uur betaald en ontvangen
daarvoor ƒ 1.— voor het eerste, en ƒ 0.50 voor elk
volgend uur.

ABT. 6
Voor elke exercitie, waaraan door hen deel genomen
wordt, ontvangen zij f 0.50 als schadeloosstelling.

ABT. 7

l
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Aan ieder tot het corps vrijwillige Brandweer behoorende, die bij gelegenheid van brandblussching door of
ten gevolge van een hem door de uitoefening zijner
functie overkomen ongeluk, tijdelijk buiten staat geraakt om zijne gewone werkzaamheden of kostwinning
uit te oefenen, kan, behalve genees- en heelkundige
verpleging van wege de Gemeente, gedurende den tijd
at zijne ongeschiktheid tot arbeid of kostwinning duurt,
ene wekelijksche toelage worden toegekend tot een nader
te bepalen bedrag.
Indien het ongeluk dadelijk den dood ten gevolge
heeft, of de onmiddellijke oorzaak van het overlijden is,
kan aan de weduwe, tot hertrouwen, eene wekelijksche
toelage toegekend worden, waarvan het bedrag nader
bepaald wordt.
ABT. 8
Het personeel der vrijwillige Brandweer draagt bij
brand en bij de exercitie, een onderscheidingsteeken,
bestaande uit:
voor den Brandmeester, een vergulden ringkraag;
//
u Plaatsvervangend Brandmeester, een verzilverden ringkraag;
//
// Spuitmeester een blaauwen ringkraag;
//
de Pijpvoerders een rooden ringkraag met de
letters PV en
//
// Spuitgasten een rooden ringkraag met een
nummer.
Bovendien ontvangt ieder pij p voer der en spuitgast eenkoperen penning met een nummer, overeenkomende met
dat .op den ringkraag, welke bij brand en oefeningen
,aan den spuitmeester moet ingeleverd worden.
De onderscheidingsteekenen worden bij overlijden of
ontslag° aan den Policierpost fÜT°
ingeleverd.
ABT. 9
De instructie voor de Brandrrieesters en het verdere
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personeel wordt door den Kommandant der Brandweer
vastgesteld.

ABT. 10
De instructie van het personeel van den Policiepost
ten opzigte van het verleenen van hulp bij brand, wordt
vastgesteld door den Koinmaudant, in overleg met den
Hoofd-commissaris voor de Gemeentepolicie.

§ 3 Vaa het materieel
ABT. 11
Het materieel, waarover de vrijwillige Brandweer te
beschikken heeft, bestaat voorloopig uit:
2 brandspuiten le soort met zuig- en persvermogen;
'2
//
2e
//
//
// ' //
//
l extineteur;
l ramoneur;
l redladder en
5 ijzeren drijfbalken.
Bij verdere bebouwing van het terrein kan meerder
materieel uit den reserve-voorraad ter beschikking worden gesteld.

ABT. 12
Dit materieel is geplaatst als volgt:
spuit N°, l aan den dijk achter het Tolhuis;
//
// 2 achter het Petroleum-entrepót;
//
// 3 op het eiland tusschen de sluizen Willem I
en Willem III;
//
// 4 bij het stoomgemaal aan de Oranjesluizen
extincteur in den Policiepost;
ramoneur // //
//
redladder // //
//
drijfbalken in de Petroleum-faaven.

f
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ABT. 13

Het materieel wordt onderhouden en schoongemaakt
door de gewone Brandweer.

§ 4 Aanzegging
ART, 14
"| Aanzegging van brand kan geschieden :
v oor de westelijke sectie: aan den Policiepost;
en voor de oostelijke sectie: aan Jiet stoomgemaal bij de
Or anjesluizen.

ABT, 15

De persoon die het eerst een brand, met nauwkeurige
opgave van plaats, ter kennis brengt waar het behoort,
ontvangt eene gratificatie van ƒ 0,50.
5&

§ 5 Oefeningen
ABT. 16
De vrijwillige corpsen zullen minstens 8 oefeningen
in de eerste twee maanden na de oprigting, onder toezigt en leiding der gewone Brandweer, moeten bijwonen.
Zij worden daartoe, even als tot meerdere oefeningen
zoo hij deze nuttig acht, door den Kommandant der
Brandweer, met aanwijzing van plaats en tijd, opgeroepen,

§ 6
^

• ABT. 17

De Brandmeesters zijn bevoegd een ieder die, behoorende tot het personeel der vrijwillige Brandweer,
zich bij de Brandblussching tegen zijne bevelen verzet,
of door wangedrag, pligtverzuim of gebruik van sterken
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drank, ongeschikt tot den dienst betoont, uit den kring
der brandblussehing te doen verwijderen en tot ontslag
voor te dragen aan den Kommandant der Brandweer.
ABT. 18
Ieder pijpvoerder of spuitgast, die de verpligtingen,
hem bij deze verordening of bij zijne dientengevolge
uitgereikte instructie opgelegd, niet nakomt, of zich aa-n%
ongehoorzaamheid of wangedrag schuldig maakt, woi \
gestraft met inhouding van minstens ƒ 0.25 en hoogstens
f 1.—, op zijn verdiend loon of gratificatie, schorsing
of ontslag, alles ter bepaling van den Kommandant der
Brandweer.

§ 7 Van de braudblussehing
ABT, 19
Elke bewoner van een perceel in de westelijke sectie
en de bewaker van 'het Petroleum-entrepót is verpligt
terstond na de ontdekking van brand zijne naaste buren
daarvan kennis te geven en de hulp der Brandweer
aan den Policiepost in te roepen; terwijl in de oostelijke
sectie terstond kennis gegeven behoort te worden aan
den Brandmeester der vrijwillige Brandweer.

ABT. 20

^,

Als de brand bij nacht in de westelijke sectie ontstaat, roept de ontdekker onder het gaan naar den
Policiepost voortdurend i/Brand" met vermelding v>»~.
de plaats 'waar.
De Policie zal, bij bevinding dat er werkelijk brand
is, terstond alarm maken en de gewone Brandweer doen
waarschuwen door de daarvoor bij afzonderlijke instructie
vastgestelde signalen.

Bij brand in de oostelijce sectie zal de ontdekker,
onder liet Toortdurend roepen van r/Brand" terstond
den Brandmeester waarschuwen, welke zoo noodig alarm
doet maken en de gewone Brandweer doet waarschuwen
door den telegraafpost aan Zeeburg.
Aldus vastgesteld door den Gemeenteraad van
Amsterdam, in zijne Vergadering vau den
20/21sten November 1878. '
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De 'Burgemeester
BEH"

de Secretaris
BERGSMA, l. s.
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INSTRUCTIE voor het PERSONEEL van de VRIJWILLIGE BRANDWEER aan de overzijde van
let T.

Yan de Brandmeesters
ABT. l
De brandmeester van elk der vrijwillige korpsen heeft,
behoudens het toezicht van den Kommandant der Brandweer, of die hem vervangt, het hoofdbestuur over het
personeel van het Brandwezen, in zijne sectie aangesteld.
ABT. 2
Zij hebben, tot na de aankomst der Amsterdamsche
Brandweer, het hoofdbestuur over de brandblussching.
ABT. 3
Zij zorgen dat de Amsterdamsche Brandweer, bij brand
van eenige beteekenis, daar zoo spoedig mogelijk kennis
van krijgt.
ABT. 4
Zij zijn bevoegd een ieder die, behoorende tot het
personeel van het Brandwezen, zich bij de brandblussching tegen zijn bevelen verzet, of zich door wangedr&g.,
plicht verzuim, of gebruik van sterken drank, ongeschikt
tot de dienst betoont, uit den ,kring der brandblusschiüg
te doen verwijderen.
ABT. 5
Wanneer zij in hunne sectie handelingen ontdekken,
^strijdig met de verordeningen op het Brandwezen, maken zij daar de Politie opmerkzaam op.

ABT. 6
Zij gedragen zich verder naar de verordeningen op
het Brandwezen te Amsterdam, voor zooveel die op het
grondgebied der Gemeente aan de overzijde van het T
in toq^assing kunnen gebracht worden.
ABT. 7
Zoo lang de brand zonde-r aanwending van spuiten
kan bedwongen worden, onthouden zij zich van het be--*
vel tot het in werking brengen dier spuit
J)

Yan den Plaatsvervangenden Brandmeester
ABT. 8
Bij ongesteldheid, afwezigheid enz., wordt de brandmeester vervangen door den plaatsvervangenden brandmeester, welke in al zijne rechten en verplichtingen
treedt.
Van den Spuitmèester.
ABT. 9
De spuitmeester zorgt geheel en al bekend te zijn
met de inrichting en werking
der spuit.
>
ABT. 10
Wanneer hij vermeent, dat aan de spuit een en ander
niet in orde mogt zijn, rapporteert hij daarvan aan den
brandmeester, welke er aan den politiepost kennis van
geeft.
ABT. 11
f,
Bij brand-alarm begeeft de spuitmeester zich terstond i
naar de spuit, welke het gemakkelijkst naar den brand -'
gevoerd kan worden, en haalt de spuit uit het spuithuis, welke, nadat er een genoegzaam aantal manschappen zijn aangekomen, naar den brand gevoerd wordt.
n

ABT. 12
De spuitmeester zorgt verder voor de goede opstelling
en richtige werking van de spuit.

Yan de Pij pvoerders
ABT. 13
f

)/

De pijpvoerders begeven zich terstond, zoo noodig
^an een brandladder voorzien, naar het brandende perel, en overtuigen zich of ook menschenlevens in gevaar zijn.
ABT. 14
Als de spuit opgesteld is, nemen zij de straalpijp en
halen de slangen op waar zulks noodig blijkt te zijn.

Yan de Spidtgasten
ABT. 15
De spuitgasten begeven zich op het eerste alarm naar*
de spuit, welke hun door den br andmeester wordt aangewezen, voeren die naar den brand en zijn verder behulpzaam in het opstellen, het uitleggen der slangen
en het pompen.

AMSTEBBAM, l December 1878
Be Kommandant der Brandweer,

T. C. DIJCKMEESTEB

INSTRUCTIE voor den BRIGADIER en de AGENTEN
VAN POLICIE aan de overzijde van het Y, in
geval van brand aldaar.
*__

ABT. l
Bijaldien aan dezen policiepost brand aangezegd wordt,
zal de brigadier of een der agenten zich terstond van
de waarheid van dat bericht overtuigen.
ABT. 2
Blijkt het slechts een begin van brand of een schoorsteenbrand te zijn, dan worden een of meer agenten
met den extincteur of den ramoneur gezonden, om, zoo
• noodig, te blusschen. In eiït geval wordt niet gealar!
taeerd, doch alleen de brandrneester der vrijwillige brandweer gewaarschuwd.
, De brigadier zendt den volgenden morgen een rapportje aan den Kom mandan t der Brandweer, volgens
het vastgestelde model.

ABT. 3
Blijkt de brand van ernstigen aard te zijn of is hij
reeds zichtbaar, dan wordt terstond gealarmeerd. De
brigadier laat den brandmeester der vrijwillige Brandweer waarschuwen en zendt terstond een agent, over dag,
met twee roode vlaggetjes en 's nachts, met twee roode
lantaarns, benevens den alarmhoorn, naar den vlaggen'ok in den tuin van het Tolhuis.
IBij dag worden de beide roode vlaggetjes, en bij nacht
de lantaarns onder elkander geheschen.
•. Hierna wordt aanhoudend gealarmeerd, tot men contrasein van uit Amsterdam ontvangen heeft.

ART. 4
Bij brand in- of om het petroleum-entrepot worden
de vlaggen of lantaarns, nadat alarm gemaakt is, aanhoudend op en neer geheschen.
Bij aldien er gevaar is, dat brandende petroleum op
het water gaat drijven, of bij aldien brand ontstaat in
een der in de petroleum-haven liggende schepen, zal de
brigadier terstond den havenmond door de drijfbalken
laten afsluiten.
ABT. 5
De brigadier en de agenten zijn de brandmeester der
vrijwillige Brandweer, waar het 't voorkomen en blusschen van brand betreft, in alle opzichten behulpzaam.
Zij waken zorgvuldig tegen overtreding der verordeningen op het Brandwezen en brengen die ter kennis
van den Kommandant der Brandweer.
Vooral letten zij bijzonder op brandgevaar in- en om
het petroleum-entrepot en in de petroleumhaven liggende schepen.
Van bijzonder brandgevaar wordt terstond aan den
Kommandant der Brandweer gerapporteerd.
ABT. 6
De brigadier en de agenten zijn, voor zooveel hun
dienst dit veroorloofd, bij de exercitiën met de brandspuiten tegenwoordig.
ABT. 7
Mogt, nadat de A msterdamsche Brandweer gealarmeerd
is, haar hulp niet meer noodig zijn, dat door den brandmeester beslist wordt, dan zorgt de brigadier dat, bij
nacht één roode lantaarn en over dag één rood vlaggetje
geheschen wordt.
Dit sein wordt mede geheschen, bij zichtbaren bra,
in eene andere Gemeente, doch die, van Amsterdam
uit, in de richting van het grondgebied over het Y te
zien kan zijn.

AST. 8
Bij brand-aanzegging zal de brigadier, als de juistheid
dier aanzegging gebleken is, den aanzegger een bewijs
ter hand stellen, waarop na 3 dagen de premie a ƒ 0.50
kan worden afgehaald.
Yan de afgifte van dergelijk bewijs rapporteert hij
aan het centrale bureau der Brandweer, 't welk vóór
het verstrijken van den derden dag, de gelden toezendt.
Hij laat na de uitbetaling op het bewijs voor kwitantie
Rekenen en zendt het daarna aan het centrale bureau
er Brandweer terug.

AMSTEEBAM, l December 1878
De Hoofd-Commissaris• voor de
6-emeente-Politie,

Be Kommandant der Brandweer,

P. W. STEENKAMP

T. C. BIJCKM1EST1B

