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De Nederlandsche Brandweer •
Courant verschijnt vooiloopig l
maal per maand. Zij kost, voornitbetaalbaar, voor een geheel jaar
f 2,30 franco binnen het Kijk.
Proefnummers worden alleen gezonden na ontvangst van 25 cent
in postzegels.

De prijs der advertentiëu bedraagt van één tot zes regels 75
ets., eiken regel meer 15 cent.
Bij driemaal plaatsing wordt tweemaal berekend, terwijl bij abonnement aanzienlijk rabat wordt
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dit algemeen belang zoo weinig de aandacht werd geschonken?
Wanneer eene reorganisatie op bet gebied van het brandwezen
plaats had, dau zou elke burger daarmede gebaad worden, en de
hinderpaal is niet ouoveikomelijk. De meeste gemeenten zijn
voorzien run bluschtoestellen waarvan de meesten uitschitteren
door onvolmaaktheid; wanneer mi de kwaal werd weggenomen
eu men wjjdde wat meer de aandacht aan het brandwezen en
daarmede in verband verwisselde men de ongeschikte spuiten
'voor degelijke pructischê" inacbinen eu men stelde pogingen in
het werk om overal de brandweercorpsen tot op een zekere
hoogte te ontwikkelen, zou dan elke burger niet met meer rust
zich te bed begeven, zou dan niet een grooter percentage vnn
de branden gebluscht worden? De uitgaven voor de brandweer
zouden op den duur verminderen, omdat het onderhond der llienwe
machinen, wegens de eenvoudige constructie, afneemt. Onzes
inziens is'dit een onvermijdelijk gevolg en een indirect belang is
er aan vei bonden, want daarbij komt nog de gemakkelijke behandeling. Ook nu kost de brandweer groote uitgaven en wat ontvangt men thans in ruil daarvoor, weinig of niets! Van een
reorganisatie zal men de heerlijkste vruchten plukken, en er
zich een verwijt van maken, waarom niet eeider daarmede begonnen. Maar wij hopen nu op beter, Nederland boogt heden
op een nieuw Ministerie, het oude heeft in dezen toestand
berust, wij vertrouwen dat bij het nieuwe M. onze stern niet
zal wezen, die des roependen in de woestijn, maar weerklank
zal vinden, vooral daar waar dit belangrijke vraagstuk ter
sprake behoort te komen, en wjj kunnen de verzekering geven,
Nederland zal dankbaar daarvoor we/-en.
Van niet minder belang voor de bevordering der wetenschappelijke kennis op gebied van het brandwezen zou zeker zijn,
de oprichting van een llrandweerbond, waaraan hier te lande
eveneens behoefte bestaat, en waarvan elke brandmeester ambtshalve lid behoorde te wezen. De bnmdweerbonden in Duitschland hebben medegewerkt om het brandwezen tot die hoogte
op te voeren, waarop het zich tegenwoordig bevindt en dergelijke
voorbeelden treft men niet alleen in Duitschland aan maar ook
in andere lauden, en ook hierin vragen wij steun van den staat.
Laat ons toch geeu hulp versmaden. Geen der drjjfveeren, instaat de wetenschappelijke vlucht van het zoo omvangrijke
brandwezen te doen stijgen mag verzuimd worden. De vereenigingen kunnen een gewichtige rol spelen m het leven der brandweeren'.
Wij vertrouwen, dat in Nederland evenals in den vreemde,
de wil goed zrj, om den weg van voorspoed en wedergeboorte,
van dezen tak van volksveiligheid, te vinden.

Over eene reorganisatie van het Brandweaen
hier te lande.
Wanneer wij',een blik werpen in den toestand van het braudwezeil in den jvreemde b. v. Duitschland, dan worden wjj tot
eerbied en ernst gestemd over de wijze waarop daar de bratidweeren zijn georganiseerd^en welken«-stèun zij ondervinden- van
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Bene vergelijking van het brandwezen hier te lande met dat
van Duitschlaud zal voor ons eenig licht kunnen verspreiden en
daarenboven aan ieder onzer aanschouwelijk maken hoeveel hier
te lahde nog te verbeteren valt eu tot op welken hoogen trap
van ontwikkeling het brandwezen daar geklommen is. Terwjjl
in Duitschland, want wij willen dit land alleen tot voorbeeld
stellen, geen moeite ontzien wordt om zoowel plattelandsbrandweeren als die der steden tot de volmaaktheid op te voeren,
veikeeren hier te lande deze sooit brandweeren meestal in een
eibarmeljjken toestand zonder controle, zonder ontwikkelde overheidspersonen, zonder behoorlij.ee bluschmiddelon eu beantwoorden deze aan haar doel, wat constructie betreft, dan zjjn ze
meestal op die wijze verwaarloosd eu verkeereu in een staat,
waarin zij nauwelijks aan haar doel zullen beantwoorden. Op
die wjjze is het dan ook niet te verwonderen dat de gebouwen,
op de plattelandsgemeenten, waarin een brand uitbreekt meestal
redde! oos verloren zijn.
Sommige lui beweren, dut op de plattelandsgemeenten
ide b ikamping .van branden tot de onmogelijkheid behoort,
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