VERORDENING, REGELENDE DE SAMENSTELLING, DEN WERKKRING EN HET BEHEER
VAN DE BRANDWEER EN HARE MIDDELEN IN DE GEMEENTE.
(Vastgesteld bij Raadsbesluit d.d. 22 augustus 1890)
A. Omschrijving van de verdeeling in het Noordelijk deel.
Artikel 1.
Dit Noordelijk deel omvat:
a. het gedeelte der gemeente, dat gelegen is ten zuiden van de gemeente Amsterdam en ten noorden van
de rechte lijn, die geacht wordt getrokken te zijn van den Schinkel naar den Amstel, dwars door den
Amstelveenschenweg op 320 meter afstands van de kadastrale grens van het Vondelpark en door den
Amstel op 1800 meter afstands van de grens met Amsterdam en
b. het gedeelte, bekend onder den naam van de Weesperzijde met inbegrip van hetgeen aan weerszijden
van den Oetewalerweg gelegen is.
Artikel 2.
In dit deel zijn gelegen zes brandweerposten, onderscheidenlijk gevestigd in:
1. het commissariaat van politie aan den Overtoom;
2. het politiebureau aan de Jan Hanzenkade;
3. het centraal bureau der brandweer aan den verbindingsweg bij het Concertgebouw;
4. het politiebureau aan den Amsteldijk,
5. het politiebureau aan de Weesperzijde,
6. het politiebureau aan den Oetewalerweg.
Samenstelling van het personeel
Artikel 3.
Het korps bestaat uit:
1 hoofd der brandweer,
2 brandmeesters,
5 brandwachts 1e klasse } waaronder 3
5 brandwachts 2e klasse } machinisten.
Het korps wordt bijgestaan door het bij de spuiten ingedeeld personeel, bestaande uit:
9 spuitmeesters,
9 onderspuitmeesters,
9 pijpvoerders,
9 assistentpijpvoerders,
90 spuitgasten en, zoo noodig, door vrijwilligers.
Artikel 4.
Het hoofd der brandweer wordt op voordracht van Burgemeester en Wethouders door den
gemeenteraad benoemd en ontslagen; het overige personeel op voordracht van het hoofd der
brandweer door burgemeester en Wethouders benoemd, bevorderd en ontslagen.
Schorsing is bij het hoofd der brandweer.
Artikel 5.
Immer zullen in dienst zijn:
1 brandmeester,
1 brandwacht-machinist en
5 of 6 brandwachts.
Van dit personeel zijn op wacht:
a. aan het centraal bureau der brandweer:
1 brandmeester,
1 brandwacht-machinist en
2 brandwachts;
b. aan het politiebureau aan den Amsteldijk: 1 brandwacht,

c. aan het politiebureau aan de Weesperzijde: 1 brandwacht,
d. aan het politiebureau aan de Jan Hanzenkade: 1 brandwacht.
Artikel 6.
De vereischten voor de benoembaarheid tot de verschillende betrekkingen bij de brandweer worden
voor zooveel die niet bij deze verordening zijn geregeld, door burgemeester en wethouders vastgesteld.
Artikel 7.
De brandmeesters en brandwachts worden bij voorkeur gekozen uit hen, die bij de marine hebben
gediend, flinke varensgezellen, en uit hen, die een ambacht als dat van timmerman, leidekker, metselaar,
schoorsteenveger, loodgieter, smid, koperslager, wagenmaker en zeilenmaker verstaan.
Tot machinist zullen bij voorkeur worden benoemd zij, die bewijzen kunnen overleggen als zoodanig te
hebben gediend.
Artikel 8.
Zoo noodig, kunnen op het terrein van den brand door het hoofd der brandweer ook vrijwilligers in
tijdelijken dienst worden aangenomen.
Materieel.
A rtikel 9.
De brandweer heeft de beschikking over
1 stoombrandspuit,
6 respectievelijk aan het centraal bureau en de verschillende brandweerposten te plaatsen
slangenwagens, ieder voorzien van de noodige slangen, 2 standpijpen op de brandkranen, brandladders,
1 reddingszeil, 2 fakkels, 1 rammoneur, 2 groote bijlen, 2 houweelen en een 30 meter lang touw met
ijzeren haak aan de uiteinden,
9 spuiten met zuig- en persvermogen, welke geplaatst zullen zijn als volgt:
1 aan den Overtoom,
1 aan den Kongininneweg,
1 aan de Ruijsdaelstraat,
2 aan den Amsteldijk,
1 aan de Weesperzijde,
1 aan de Over Amstelkade,
1 in de Nieuwe Weteringstraat en
1 in de Douwes Dekkerstraat,
extincteurs, gereedschappen en brandkranen.
Artikel 10.
De brandweer heeft mede de beschikking over de telephoon tot verbinding van de verschillende
wachten, posten en bureaux van politie met het centraalbureau, zoomede de seintoestellen en
geleidingen voor electrische brandschellen van verschillende perceelen in de gemeente naar
laatstgenoemd bureau.
Van aanzegging en waarschuwing.
Artikel 11.
Aanzegging van brand kan geschieden aan alle wachten en posten der brandweer en politie en aan alle
perceelen waar brandschellen zijn aangebracht.
Bedoelde perceelen zullen op een duidelijk zichtbare wijze aangeduid worden. Zij worden eenmaal per
jaar door burgemeester en wethouders bij openbare kennisgeving bekend gemaakt.
Artikel 12.
De persoon, die het eerst een brand met nauwkeurige opgave van plaats, ter kennis brengt waar het
behoort, ontvangt eene gratificatie van f. 0.25. voor eene aanzegging bij eene brandschel en van f. 0.50.
voor eene aanzegging aan eene wacht of een post.

Aan den hoofdbewoner van het perceel waar eene brandschel is geplaatst, wordt voor elk bericht van
brand, door hem gedaan, dat nog niet ter kennis is gebracht van het centraal bureau der brandweer eene
gratificatie toegekend van f. 0.25.
Artikel 13.
De buurtletter en het nummer van het perceel waarin brand ontstaan is, worden aan alle wachten en
posten op eene zichtbare plaats duidelijk aangegeven.
Van brandblussching.
Artikel 14.
Behoudens het opperbevel krachtens art. 189 der gemeentewet, van den burgemeester of van dengene
die hem vervangt, is het hoofd der brandweer of die hem vervangt uitsluitend belast met het bestuur der
brandblussching.
Hij is bevoegd, een ieder met uitzondering van de in art. 15 genoemde personen, door de beambten van
politie van het afgezet terrein te doen verwijderen.
Artikel 15.
Bij brand wordt geen toegang tot het afgezet terrein verleend dan aan de bewoners, gebruikers,
eigenaars of opzichters der bedreigde panden, de naastbestaanden van de bewoners der door den brand
aangetaste of daarnaast gelegen perceelen, de leden van den gemeenteraad, de hoofdambtenaren van de
gemeente, de ambtenaren van het openbaar ministerie en de rechter-commissarissen ter instructie van
strafzaken, de ambtenaren en beambten van politie, de kraandraaiers der bronwaterleiding, den
directeur der gasfabriek en diens geëmploijeerden, die als zoodanig door het hoofd der brandweer
worden erkend, en diegenen, die in bijzondere betrekking staan tot de bewoners der door brand
aangetaste of bedreigde perceelen, of tot in die perceelen gevestigde inrichtingen of bureaux.
Artikel 16.
Zoodra de brand gebluscht en het gevaar voor weder uitbreken geweken kan worden geacht, houden de
bemoeiingen van de brandweer op.
Artikel 17.
Bij brand in eene aangrenzende gemeente, waarmede eene overeenkomst tot het verleenen van hulp,
ingeval van brand, is gesloten, wordt op de eerste uitnoodiging van of namens het hoofd van haar
gemeentebestuur, aan het hoofd der brandweer gericht, hulp verleend.
Aan meer verwijderd gelegen gemeenten wordt geen hulp verleend dan met goedkeuring van den
burgemeester dezer gemeente.
Van den dienst.
Artikel 18.
Het personeel der brandweer wijdt al zijn tijd aan den dienst van het brandwezen. Over de diensten van
het korps kan in buitengewone gevallen voor andere doeleinden door burgemeester en wethouders
worden beschikt.
Artikel 19.
De algemeene dienstregelementen worden o p voorstel van het hoofd der brandweer door burgemeester
en wethouders vastgesteld en gewijzigd.
Artikel 20.
Aan het korps is opgedragen het blusschen van brand, het redden van personen bij brand, de bediening
van de seintoestellen, het schoonmaken van het gebruikte materieel, het verrichten van de daaraan
voorkomende kleine herstellingen en het toezicht op de naleving der verordeningen, waarop
vergunningen zijn verleend tot het bezigen van inrichtingen, waarbij meer dan gewoon gevaar voor
brand bestaat.
Alle personen, tot het korps behoorende, zijn beëdigd en bevoegd, om overtredingen der
bovenbedoelde verordeningen te constateeren.

Algemeene bepalingen.
Artikel 21.
De brandmeesters wonen in het gebouw, waarin het centraal bureau der brandweer gevestigd is.
Artikel 22.
De vrijwilligers, die aan de brandblussching hebben deelgenomen, worden per uur werkens betaald
volgens bepalingen, door burgemeester en wethouders te maken.
Artikel 23.
Het personeel der brandweer (met uitzondering van haar hoofd) draagt uniforme kleeding en uitrusting
naar de modellen, door burgemeester en wethouders vast te stellen.
Artikel 24.
Het hoofd der brandweer volgt in alle zaken, het beheer van het korps betreffende, de bevelen op van
burgemeester en wethouders en in die, betreffende het blusschen van brand, de bevelen van den
burgemeester of, bij diens afwezigheid, van dengene die hem, volgens art. 77 der gemeentewet,
vervangt.
Artikel 25.
De bezoldiging van het personeel der brandweer wordt door den gemeenteraad vastgesteld en is aldus
geregeld.
Voor het hoofd der brandweer f. 300. per jaar.
Voor een brandmeester
f. 850. per jaar.
Voor een brandwacht 1e klasse
f. 565. per jaar.
Voor een brandwacht 2e klasse
f. 540. per jaar.
De machinisten zullen f. 35. 's jaars toelage genieten.
Drie malen 's jaars wordt het bij de spuiten ingedeelde personeel, onder leiding van een der
brandmeesters, gedurende een uur geoefend, waarvoor telken male de navolgende belooningen worden
toegekend:
Aan een spuitmeester
f. 5.
Aan een onderspuitmeester
f. 3.
Aan een pijpvoerder
f. 2.
Aan een assistentpijpvoerder
f. 1.50.
Aan een spuitgast
f. 1.25.
Als vergoeding voor bij brand te verleenen dienst wordt het eerste uur uitbetaald:
Aan een spuitmeester
f. 1.
Aan een onderspuitmeester
f. 0.80.
Aan een pijpvoerder
f. 0.70.
Aan een assistentpijpvoerder
f. 0.60.
Aan een spuitgast
f. 0.50.
Voor ieder volgend uur onderscheidenlijk f. 0.50, f. 0.40, f. 0.30 en f. 0.25.
Artikel 26.
Voor uniforme kleeding wordt jaarlijks uitgetrokken:
voor iederen brandmeester f. 100.
voor iederen brandwacht f. 60.
Artikel 27.
Er zal bij het korps eene trapsgewijze onderschiktheid bestaan.
Artikel 28.
Straffen worden aan het personeel opgelegd door het hoofd der brandweer.
Artikel 29.
De straffen bestaan u it:

inhouding op het traktement;
het verrichten van extra dienst;
degradatie en
ontslag.
Artikel 30.
Voor belooningen en kleine uitgaven, ten behoeve van het brandweercorps, wordt jaarlijks f. 100.
uitgetrokken. Het hoofd der brandweer heeft de vrije besc hikking over deze som.
Artikel 31.
Voor het vervoer van de stoombrandspuit worden 2 koetsiers, 2 paarden, het noodige tuig, zoomede
fourage voor de paarden geleverd door den aannemer, met wien eene overeenkomst ter zake gesloten
zal worden.
De voerlieden zullen in de uitoefening van hun beroep uniforme kleeding dragen, welke hun van
gemeentewege verstrekt wordt.
B. Omschrijving van de brandweer in het Zuidelijk deel.
Artikel 32.
Het zuidelijk deel omvat alles wat niet tot het noordelijk deel, naar art. 1 , behoort.
Artikel 33.
In dit deel zijn geplaatst 8 brandspuiten (met toebehooren) onderscheidenlijk:
1 in het brandspuithuis aan de Kalfjeslaan,
1 in het brandspuithuis te Amstelveen,
1 in het brandspuithuis te Hand naar Leiden,
1 in het brandspuithuis in de Legmeer,
1 in het brandspuithuis in den Middelpolder,
1 in het brandspuithuis aan de Nes,
1 in het brandspuithuis aan de Zwarte kat,
1 in het brandspuithuis te Buurt over Ouderkerk.
Samenstelling van het personeel.
Artikel 34.
Aan iedere brandspuit zijn als vast personeel verbonden: 2 brandmeesters; de rest bestaat uit
vrijwilligers; de brandmeesters te kiezen uit de meer respectabele geschikte ingezetenen.
Artikel 35.
Aan de woning van iederen brandmeester wordt op eene zichtbare wijze een kenteeke n opgehangen,
vermeldende het woord "brandmeester."
Artikel 36.
Zij genieten, bij wijze van gratificatie, een jaarlijksche som van f. 15. uit de gemeentekas.
Bovendien kunnen de brandmeesters, die bij de uitoefening hunner functiën, in geval van brand, een
geldelijk verlies lijden wegens het derven van de inkomst, aan de uitoefening van eigen bedrijf
verbonden eene billijke tegemoetkoming in dat verlies declareeren.
Het overige personeel wordt bezoldigd naar den maatstaf van bezoldiging neergelegd in art. 25, 3e en 4e
lid dezer verordening met dien verstande dat komen te vervallen de belooningen, voor den spuit- en
onderspuitmeester uitgetrokken, omdat voor die functiën de brandmeesters optreden.
Van de brandblussching, den dienst, enzovoort.
Artikel 37.
Bij brand heeft de burgemeester, naar de regelen van art. 189 der gemeentewet, het opperbevel en zijn
diensvolgens de brandmeesters gehouden zijne bevelen op te volgen. Bij afwezigheid van den

burgemeester bij den brand is met het opperbevel belast de oudstaanwezende wethouder en, bij diens
onstentenis, de daarop in jaren volgende wethouder.
Indien ook de laatste afwezig mocht zijn, voert het oudste lid in jaren van den raad, dat aanwezig is, het
opperbevel.
Artikel 38.
De brandmeesters begeven zich op het eerste bericht dat ergens in hunne wijk brand is ontstaan, met het
onder hun toezicht geplaatste brandbluschmaterieel naar het terrein van den brand en gaan, dit geraden
oordeelende, onmiddellijk tot blussching van den brand over.
Zij verleenen mede hulp met de brandbluschmiddelen bij brand in andere wijken, zoodra zij, daartoe
door den eigenaar van het brandende goed of door hunne collega's in die wijken worden aangezocht, of
wel de burgemeester of die hem, naar de regels van art. 37 vervangt, het hun bev eelt.
Gelijke hulp verleenen zij bij veenbranden en brand in turfhoopen, indien er, naar hun oordeel, door
vrijen voortgang van den brand gevaar voor gebouwde perceelen zoude ontstaan.
Artikel 39.
Zoodra de brand gebluscht en het gevaar voor weder uitbreken geweken kan worden geacht, houden de
bemoeiingen van de brandweer op.
Artikel 40.
Na het gebruik van de brandbluschmiddelen, 't zij dit gebruik heeft gestrekt voor brandblussching dan
wel voor oefening, zullen de brandmeesters zorgen dat onmiddellijk h et noodige wordt gedaan voor
reinigen, droogen en bergen der brandbluschmiddelen.
Artikel 41.
De brandmeesters hebben de bevoegdheid, in het belang eener goede kennis van de behandeling der
brandbluschmiddelen, zoo voor zich zelven als voor het bedienend personeel, oefeningen te houden.
Eenmaal per jaar moeten deze oefeningen plaats hebben en voorts zoo dikwijls burgemeester en
wethouders dit noodig achten. Zij geven van het voornemen daartoe minstens acht dagen te voren
kennis aan burgemeester en wethouders.
Artikel 42.
Zij geven, zoo dikwijls zij iets hebben opgemerkt dat met het oog op brandgevaar hun voorkomt
voorziening te eischen, daarvan, zoomede van de ontdekte gebreken of noodige herstellingen aan het
materieel, kennis aan burgemeester en wethouders.
Artikel 43.
Gelijke kennisgeving heeft plaats bij ziekte of langdurige afwezigheid der brandmeesters, ten einde, zoo
noodig, tijdelijk in hun dienst worde voorzien.
Artikel 44.
Waar in deze verordening gesproken wordt van "brand", wordt daaronder ook begrepen "het door een
keurmeester of hooisteker geconstateerde gevaar voor brand, ter zake het broeien van hooi".
Slotartikel.
Ingeval de brandweer van het noordelijk deel onverhoopt dienst moet doen in het zuidelijk deel, regelt
de burgemeester of die hem, naar art. 37 vervangt, de onderlinge verhouding van het personeel.

