
GO: !\.ND.AHT BRAND ~~~.EER
ZQ ETERMEER Zoetermeer, 2b Augustms 1~41.

Onderstaund gelieve UEdelAchtb&re rjan te tref:.:'en een lijst
met namen Yan net persOneel der brandw'er.

COM1~ANT: J. F. H. STE~~huaSEN.

Plaatsvervangend
ComI!landant:

C O I\IUjIAND EUR :

HOOFDl\I1AN:

Vacature.

H. B. GROEl:iiHEIJDE.

J. a. VAN DORP,} ma"terlaa.l Voorweg.
A. TROOST. ) " Zegwa::ir-t scneweg.

J. VA NDIEl\mii;) A t ~.,. .
tP. DE BRUIN, U OgrangSpUl .BRANDMEESTER :

PERSONEEL
AUTOBR.A.lwSP'IT :

RESERVEPERSONE:;:}'
AUTOBRANDSPUIT :

A. W. VAl~ D~~ SIVaT, Chaufreur-monteur;

J. KeoL, machinis~;

~ HORTERS, plJpleider;
Iv1. J. EI{DTIJIA:N , ft

A. DE V{ILDE, res. II

W .VAN DORP, If "

A.TH.VAN ES, ordonnans.

H. C. VAN EI~, chauf1'eur-monteur;
J. J .'~iesterman, tt II ;

D. DE JONG, macninist;

J.1JETS, piJple1der.
Va.cature) II Voorgesteld ontslag

J.A.VOLLEBREGT;aanstelJ.1n
'~V~DU CLOU .

W.DE KATER. brandmeester.

Het reservepereoneel autobrdndspuit tevens 1n
riaal van de W.,.terleidlngbrandweer.

te deelen bi.l .tlet mate

BRAlill KRANE1..J"
V~ORVvEG :

J, BK{[, pljpleider.

J.C..1llZSTGEEST, ordom.nans, res.piJpleider.
1~.DE RO:;I;r , pijple,der.
G. BURGSTAD , It

P.VAN DER lvIAREL, tf

c .GJU'IiJ.c;LEEmV, .pijpleider.
P. J. VAl-;; Z::::T.:I!Eli, If

S. ].'ABER, res..pij.pleider.
J.KUIPER , II If
B.' .SPRUI TElffil;"RG tIt tt .

BRANDKRAl-rEN

ZECy\j AAR rl'SC IfKi 'im :



. It6
~iA,imANT BRANDWEER

ZO ET ERME:ER

coN

Zoetermeer, 28 Augustus 19Lj.l.

Indeeling.

Kader.

~.J.SChappen.

Bij deze neem ik beleefd de vrijheid u:EdelAchtbare

voorstellen te doen b~trefrende de organ1satie van de

brandwe~r.

mD:t he-; personeel "Van de brc~ndwee-r be.no(jren Ksd.er en

bedieningsmanscllappen.

Tot het Kader behooren de volg~nde rangen:

Comr;land.ant; plautsvervangend commandant, coramand.eur;

-brandrneest ers .

Bij instructie zal e'=ns 1eders taak word.en omscb.re",en

De manschappen krijgen 1eder een aangewezen taakJ bij

instruct ie t e regelen of op a'_nwi j zing ",a.n een Kaderlid .

Als bijlagen gelie'Ve U aan te trefren een voorstel ee

ner lnstructie voor het kader en de manscnap.penJ alsmede

e~n personeelsliJst.

De Com.rnand.ant 'Jan de Brandwe,~r ,
~ / .1

~ ~' /~/ / " ," " <.v
/- .' _.-" _.-:...

(

A,-..i den lIe er

BUR G EME:;:;S'rER

der gemeente

Z O ET E R ME E R.



c 01'D;:iAlmANT BRAl'ffi ~VE:ER

ZOET.ERMEER
Zoetermeer, ~b Augustus ~~41.

Bij deze neem ik Deleerd de vrijheid UEdelAchtbare vourste.

len te doen DetrerrenQe Qe org~nasatie yan de br,-:ndvJeer.

B1,~ het personeel ,an de brendvveer~ Oel1oQrt zo;.)wel kaC1er a.

oeaieningsmanscnappen.

YJillER. Tot net Kader oenooren C1e volgenae rangen:

Co~andant, plaat svervangend COrI:mlanaan:b ; COIn:Li:JandeUr; .brana.

meester en hoofdman.

In een 1nstructie zal eens 1eders ta~K warden omscnreven.

MANSCHAPPEN. De bed1en1ngsmanschappen kriJgen 1eder een aangewezen taak

INSTRUCTIES.

Commana.ant.

Plaa"ts-

ver:aangend
coIn1.l:lana.ant

-De CO&~andant houdt toez1cht op al het mater1a['11 en onder-

houdt het contact met he't .E,der en de manschappen. Alle bijzondl

heden d:t:e hem blljKen, brengt l1iJ ter kenn1s 'Yan den Burg:emeeet,

Door hem Wor(lt n1et elgenmacht1g opgetreden, bel1al"e 1n ge'Yal v:

brand., bij arvvezlgnela. van den Burgemeester en net ultscnrljven

van oefenlng:aB.
In de prac1i1 jk zal deze alleen maar dlenst d.oen bl j br'\nd ,

b1j arwezigneid. 'Yan den CODllillindant. In geval van zieKte va

.den CO~llandant treedt nij In dlens bevoega.heden.

Com~:landeur.. De comrlendeur ls belast met de zorg van het VJ terleidlng-

brana.weerraaterlaal en de nanasrandspulten. Dlt materiaal is ge-

stationneerd op den Voorweg en Zegwa',\rtscne~;eg. Alleen In geval

vanDrand aan d1e wegen neaft n1j een taaK oiJ de br::'tndolusscninl

In geval van brElnd In andere gedeel ten der gemeente niet dan 1n

nooge :moodzakeli jKneld , dit ter beoorde:;ling van den Burgel;1eest,

of den co~;landant, heert alj een overeenkomstige taak.

De hOorman van 11et \iaterle1ding-orna.we :rma teriaal en <ie

nandorandspu1 t van den VO;)rvveg, c. ;;.. Zegwa:.irtscneweg, 1 s belast

met ~«Ufl~aXi-r::~xn"Y"5;{ net ac,n i:1~n zorg toevertrou1

de ;:lJr:"teria:",l. B1j nrandmela.1ng aan den Vmorweg1 resp.Zegwa:J:rtsc.

weg, neemt h1j maatregelen. In overleg met nem \-Jordt net bedie-

ningspersoneel e(~n taa.k aGnge1Jvezen.

~ Elj de autoor.',ndspui t zijn ingedeeld twee orandmeesters. D,

oudst e in jaren 1 s d.e hO Jgst aun"vezige 1n rang. Blj brand l1eb oe:

z1j een or(.,ndtecnnisc.tle taa.k. Aan het pe"-.sonei!:l, 1ngea.eeld bij

a.e autoor'}ndspu1t, geven z1j bij brc;nd, zo'J noQa.ig, aanwijzinge:

~; -; ':;+..""""7; ","Qid van a.sn co~illnandant .i.1eeft de ou<ist f.l;ccnwez1ge de

Hoofdman.

Brandmeest~T'-

:.J...J '-'...'.""'~...o.L.L'-

leid.Jng van net personeel.

:31.; alle oOrkOmellde geva~~en c; n b .'.."
nr:;I,...;;J. , i emteleZ



worit het peJ:'soneel "ran de a'J.~ODr ndspuit gealarmeera. en ru.l{t u

na:;:;.r de plaats van a.en brand. De '"aterleidingb:randvjeer, c .q.nan

brandspuiten, doet al.t.een Cll.enst in geval van tbrand a~ln den

VoC)rv~eg, resp. Zegwa;1.rtscheweg. Ter beOOrQeeling van d en Burge-

meester, com~::.ana.::1nt of Qiens vervanger wordt aldaal' de brandblu

sching ver icht dour Qat gedeelte van de OrGndweer, als in de 9

geven omstandigneQen noodZu.l{e~iJK is.

.
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u V!YL Aim..u\fT BRrl];w vi Eili

ZOE'rEI~E:R
Ver"Vol~ INSTriUCTIES.

Bijzon.dere ",er-

plichtin.~eJl.
~1~ br,Ild Verzal:1e1t het persone "1 J zOu

et spuitnuis a'.;;.n de Leidsche 'tal1.en. Bi

liLO

oi 0 .1
, " .,., ;C)'e"i ,~Z ~Y) V ,. , '1l1- J. .'I la r,~... " '"'" ~ ~ b .' ~ ~ ~~ ~-,J. ..r c, .-.

~Iet per.-.)one~l s"Gelt zich o.p ...'1e"G cOrm'.l_ndO IIGeeft aqJ.'1tl

a_n v;eer3,zi.ld.en van d~ auto o.p !~n neemt de nouding aan. 01

he"G Co~:l!:;nao 'IInstijgen'r ne~mt het pesone~l op de auto zl

aLngewezen plaats in. De chauffeur-mont ur oe~1ndt zich

ech"Ger In a.e caoine. -Ged.urc:nde he"G verbllJr Op de auto 1

het ve boden te rooken. B1j Oerenlngen of br.nd, in d'?" uit

oefen1ng van brc.ndweer\Jerkza rilll~d.en, 1s he't; (';"vene~ns verDC

te rouKen. }£i1!,L'V1:in kan dO.l~ Ci(:::n Burgf:.meester of Comrf1andant

o ;.'+.."" I'-"' l. n (:0 ~'or f"i..."1 v G."l ".,a n ,'1J u.J.'.- ..0 ,\ ",,--J.. yJ. ,_.~ De ChEtuffeur-mont eur dr agt zor8 vo )r het onQel.houa. V

de motor ~rl func tionneeren 'Van het 6eheele Iilechani sme .Re-

gelma t1g \'lOrCl t dOO11 hem Qe: Denzdlnevoorraad gecontroleerd,

zo'..Jw'~1 irl tanks ;J.ls 1u r~serve, alsillede de oliever"ersc.tliIJ

en iil w:;t ..'1i,'~rr'leCle s~enllangt. Bij de iltrl::d.~ val1 11e--; viint

s~izoen n~elrlt l1_1j rJaatreGelen tegen Or3V r1~zll1.g. Hij v[ordt

daol11D1~ ZO() noQdig geassisteerd dour net perso.'1el:ls11d.,Q&U

In d.ienst van de: gemeente 1s. -Blj het In..'iel'kln6 zijn van

het mecnanlsme be",lndt h1j zic..~ in de :l~, bijJ1e1a. "an Cl~ aut

spuit. Hij schak~lt a.e pomp 1n. en dra~gt zorg, ~,'oQr zo()vee

dit i zi,1:i1 "ermogen ligt, vo~)r een reL:ell!latig functio11Jl'

ren. Bij Q1e , ::rkza ml1eden llouat hij CO:::ltact Llet den machi

.-r'7 t;.q-.:, i 1". rl -~Person~~l
Auto!lr..2.~spuit.

Chauffeur-lnmnteUr.

Machinist.

nlst J ale zlch evenf,ens bij de auto oe..;inat.

De machinist bevin~t ZiCh bij net in .wp.rKlng ziJn V6.ll

het mecnanisme Dij de pomp. Bij is behulpzaam Dij net beve

tigen Vi:ili dei zuigsL:lng( ~n) en overtuigt zich van de goeae

bevestigln6. }iij controleert de toer~nmeters en z~tt'!n d.e

Krunen '\'(~rl de ~,ater~:)""VoeJ. o1Jen en a.icnt. liij noua.t contac

met Q l1 c l1,-~ ui.' ,~ur-mon t enr .

?i.ipleid.ers. biDe pijpJ. ~la.ers lleme~l verl,et ~ r? 1+ 1 .-.

"1! .::.

str oe.'J t :leze 1.'lpijp, 9
zic i ts v b.Lu lrlg. D

."'.I. ~ 1.J.b

l-i ersIJ. ;;... U ~n o ti~ree "te-pi K.~,
...

~i

i

Gi el:le ~ ta.,/c{K.A
--- tej)i:, S li(l ,



a ...

,~ let

nuis en ae stO;jKpla

.t ~rsei~men, als ver

is, a.ra,.J.gt ni ,i zorli ik
"

mi.'.1g van net spuitnulS no

..'o:Jr de verwr;Lrmlng.

Ordo ns.

Paraatheid..

FersoIleel

Waterleidingt
brana.weer.

De ordon ans wa;:.i,rschuwt: DiJ ,:llarr;l net .perSOnei~.L. Hij

doet a.1t op d.e vlugste \;ltjze. llij bege~rt zicn da rna zOu

spoea.ig mogelij.k na r a.everzamelplaats of de pla~ts van d.

brand. H1j is Verder Denulpza~~ b1j net ve+ricnten van [tl

lel \';erkZu mneden.

Het is noi.Jdzakelijk, telle1nd.e de paraatne1a der Dran

weer te verzekeren, dat een benoor111ke bezet.J1ng ..oor d

s.pu1t o.p Zon- en Feestdagen aanwezig is. Bij arv~ezlgheid

benourt tijd1g te ..vorden kelli~1s gegeven aan a~n ordonrmns

Deze o..ertulgt z1ch or voldoena.e reserve.personeel lier be-

scn1kKing 1s. Z1jn bev1nd~ngen rapporteert nij den Comman,

dallt, d1e de noodlge maatregelen neemt.

Bi j braRd V erz:..imel t .het persone ~1 , ZO() mogeli jk, z1c.

ter .plaatse, waar net mater1eel 1s ge;:tatioruleerd.. B1j oe.

feningen ls d.it d.e aangewezen pla(:.ts.

Afwez1gneid o.p Zon- en F~:stdagen vvorat b1j den Brand.

rneester gemeld. Op d1e dagen d.1enen m1llstens 2 manscl1a.ppe)

thulS te zijn. Een rege~ing n~ervour \~ora~ aoor aen Brana.

me8ster vas-cges~e~d.
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