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I. Algemeen.
Het doel van. dit rapport is uitsluitand de voornaamste vraagstukken betreffende de
brandweer en de luohtbesoherming, welke op korten termijn om een beslissing vragen,
_aan een korte beschouwing te onderwerpen, teneinde een basis te verkrijgen, waarop
veVder kan •worden gewerkt.
II.
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Tijdeli.lka samenvoeging; inspectie bratdweerwezen en luohtbesobsrmin;?;.
!
Ingevolge het gestelde in art. l, 2e lid van hot tijdelijk Brandweerbes luit
fungeert, totdat door den Minister van Binnenlaiüsohe Zaken anders zal zijn bepaald, •
de inspectie bedoeld in art. 5 van de Wet betreffende de bescherming tegen luchtaanvallen
(inspeotie luohtbesoherming) tijdelijk als inspectie voor het b randwee rwez en.
Lag gedurende den oorlogstijd ongetwijfeld het zwaartepunt op de luohtbesohere
mingstaak, thans is de toestand echter gewijzigd en vraagt het probleem van den verderen ~
opbouw van het b randwee rwe zon de volle aandacht, terwijl ten aanzien van de luohtbesoherming voorshands de liquidatie op den voorgrond' treedt.
De vraag kan mitsdien worden gesteld of aan de combinatie van bedoelde inspecties
een einde dient te worden gemaakt en zoo ja, wanneer. Alvorens deze vraag te beantwoorden
zal eerst een beslissing moeten worden genomen inzake de toekomst van de inspectie luohtbesoherming. Deze beslissing. zal ongetwijfeld worden beïnvloed door de verdere ontwikkeling van de internationale politieke situatie. Indien deze inderdaad een langdurigen
,
vredestoestand wettigt, dan kan da liquidatie van den luohtbeaohermingsdienst en mitsdien ook van de inspectie luohtbesobsrming zeer ver worden doorgevoerd. Is zulks eohter
zonder meer niet het geval, dan verdient het alleszins aanbeveling een vredesorgantotie
te handhaven die, indien noodig, op korten termijn tot een nieuwe oorlogsorganisatie kan
uitgroeien. Hoa moet deze oorlogsorganit>atiö eohter worden gezien?
'
De in ons land gegroeide organisatie gedurende de afgeloopen jaren kan uiteraard
niet zonder neer als maatstof warden genomen. Deze organisatie is als gevolg van allerlei omstandigheden te beperkt gebleven. Het is noodzakelijk ook in deze rekening te
houden mat de verdere ontwikkeling op dit gebied in Engeland, alwaar gedurende de oorlogsjaren ean "oivil defense" op veel ruimere basis is ontstaan.
Blijkens nededeeling van het hoofd Sectie IV (luohtbesoherming en brandweer). Staf *
Militair Gezag zal deze binnenkort een rapport indienen nopens den stand van zaken i»
d**e- in Engeland. Dit rapport zal ongetwijfeld van groota waarde kunnen zijn voor de
verdere beoordeeiing van het vraag&tuk der "civil defense" in ons land. Hoewel in
Engeland een neiging bestaat oia bij de demobilisatie van da "oivil defense" zoer ver te
gaan, sohijnt het voorshands niet in de bedoeling te liggen tot een volledige liquidatie
over te gaan. In dit verband moge nog het volgende worden opgemerkt.
De "totale"oorlog eisoht een "totale" verdediging, waarbij onderscheid gemakt
l
zou kunnen worden in een "militaire" en "civiele" verdediging. Beide vormen een vraagj
stuk van algemeen regeeringsböleid. Met de voorbereiding van de militaire verdediging
J
zijn balast de Departementen van Oorlog en Marine. Op overeenkomstige wijze zou de voor- '
bereiding van de civiele verdediging ondor het Departement van Binnenlandse hè Zaken
dienen te ressorteeren. Het doel zal moeten zijn de taak van elk der diensten, zooals
politie, brandweer, geneeskundige dienst, opruimingsdienst, Roode Kruis, enz., die ±a
hot kader vun de oiviela verdediging moeten optreden, af te bakenen on te ooördineeren.
MedeJ/i3*-v**bft3a:4-B)&4 het veelzijdig karakter van dit vraagstuk zou het aanbeveling
verdienen hiorvoor een permanent adviesorgaan in te stellen, waarin vertegenwoordigers
der voornaamste er bij betrokken diensten en instellingen worden opgenomen.

In verband met het bovenstaande wordt voorgesteld l
a» In afwachting van een nadere beslissing terzake de liquidatie van de inspeotie luohtbesoherming voorshands op beperkte schaal te doan geschieden, te meer daar deze inspeotie
belast is met de afwikkeling van den luohtbesohermingBdienst en nog is ingeschakeld bij
de hulpver la oning ten behoeve van wederopbouw, repatrieering, voedselvoorziening enz.;
b. de eenhoofdige leiding van de inspeotie luohtbesoharming en van de inspectie voor hst
brandweerwezen voorshands te bestendigen, aangezien zulks met het oog op de afwikkeling
groote voordeel en biedt;
'
.
o. onafhankelijk hiervan de verdere opbouw van het brandweerwezen voortgang te doen vinden.
III.

Ui j zi g; Jap bevoegdheden Militair Gezag.

'
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In verband met het voornemen de taak van het Militair Gezag voor wat betreft de
luohtbesohermiog en het brandweerwezen in beginsel op! 15 Juli te doen beëindigen, zal
het noodig zijn het Tijdelijk Brandweerbe sluit en de Verordening op do luohtbesoherming
(Verordening van den Chef van den Blaf Militair Gezag ivan 12 September 19i(l| Nol» 16)
dienovereenkomstig te wijzigen.
'
|
Ten aanzien van de overige verordeningen en beschikkingen ware te bepalen, dat
deze voorshands van kracht blijven voor zoover niet anders wordt bepaald.
|
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IV» Vevdya opbouw van hst brandweeruezen.
1. Algemeen»

Ingevolge" hot gestelde in art» l van het Tijdelijk BrandweerbesluLt (K«B.
7 Sept. 19l4l) berust hot toezicht op het brandweerwezen bij den Minister «ran
BinnenlandBChe 2aken, die daartoe wordt bijgestaan door een inspectie van het
b randwee rwe zen.
In art. ij. is voorts aangegeven op welk gebied door voornoemden Minister

in het bijzonder nattere voorschriften dienen te worden vastgesteld betreffende het

|

brandweerweden.

'

In dit verband is het noodzakelijk eerst aan te geven wat onder de taak
van het brandweerwezen moet worden verstaan. Deze taak omvat zoowel in vredesals in. oorlogstijd»
a« het probleem van de brandbestrijding;

b. het voorkomen o.q. beperken van brand en/of brandgevaar (z,g«brandpreventie
o. het verteenen van hulp bij rampen (verkeersongevallen, spoorwegrampen,
watersnood e.d.)

Bij het vaststellen van de vredesorganisatie moet naast de "vredestaak*

tevens rekening worden gehouden mot de "oorlcgstaal!?1.

2. Beheer en organisatie van het brandweerwezen.

l

Het uitgangspunt voor het beheer en de organisatie van het brandweerwezsn

i

moet zijn, dat mat behoud van de verscheidenheid in beroeps- en vrijwillige
brandweren, uiteindelijk een harmonisch geheel wordt verkregen, dat van algemeen
standpunt^ gezien, zoo eoonomisjoh mogelijk werktV

/^JitdïSn~Kööfde is hat nlëTPjjuist zond"er maar te bepalen, dat elke gemeente
een brandweer moot bezitten, die in staat is alle eventueole branden in de gemeente
met eigen middelen te bestrijden.
|
In het algemeen fcan voor het gros der gemeenten worden volstaan met een
formatie, die bij branden van beteekenis de aeerate stoot" kan opvangen, in afwachting nan nadere versterking. Deze versterking kan worden verkregen door een
goed systeem van onderlinge hulpverleeniag, als basis hoeft een aantal, oordeelkundig over het geheele land verdeelde kernen, ondergebracht ia z.g. kerngemeenten,
waardoor een snelle concentratie van de noodige krachten op elk moment mogelijk is
ter verüuerking van de locale krachten. Voor deze kerngemeenten zal in bepaalde
gevallen/de». formatie uitgaan boven/de -zuiver locale behoefte**-.
l
Ter bevordering van een en ander is het noodzakelijk, dat naar eenheid
wordt gestreefd op hst gebiod van de formatie der korpsen, de rangen, de bezoldiging

en vergoedingen, de kleeding en uitrusting, dg bevordering, de werving en ebt opleiding, da,bi-andmoldingsdienst, de onderlinge hulpverleening, alsmede naar de
r é
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normalisatie van hot materieel. fleliswuar zijn op dit gebiod reeds verschillende
maatregelen doorgevoerd, doch het zal thans noodig - i j-n/rin InrVit MiaÉMfftn.irnnr zoover
noodig, gehöal of gedeeltelijk te horzien»*—• «•< »<•••• • ^«=0-* i^- ^^Binnenkort zullen hieromtrent de noodige voorstellen worden ingediend.
Inatellinf, van een algemeene Rijksbrandvreer.
Ten aanzien van de vraag of de beroapabrandweren in de groote geiuaenten en
de beroepskernen der vrijwillige brandweren in. diverse middelbare gemeenten in
een algemeene Rijksbrandweor moeten \(orden opgenomen, moge hot volgende worden
opgemerkt.
Als een groot voordeel Icon worden aangemerkt, dat de doorvoering van de
noodzakelijke eenheid bij de brandwearkorpfaön inderdaad vereenvoudigd zou worden.
In list bijzonder zou het vraagstuk van de bevordering en de overplaatsingen
minder moeilijkheden opleveren. Als. een ernstig nadeel teoi echter worden, beschouwd,
dat de samenwerking ntit de verschillende gemeentelijke diensten, in het bijzonder
op hot gebied van de brandpreventie, ongetwijfeld stroever zal loopen. Dit kLemt

des te meer, aangezien juist ten aanzien van de brandpreventie nog geen duidelijke
afbakening van de taak van de brandweer bestaat.

Indien de noodige maatregelen-worden getroffen om de doorvoering van de zoo
noodzakelijke eenliaid te waarborgen, verdient het aanbeveling de beslissing ten
aanzien van het vraagstuk der instelling van een Rijkubrandwoer tot een later

stadium te verschuiven.
Brandpreventie.

Op dit gebied is in samenwerking met de normalisatieoommissie en onder
leiding van Profosuor Ir.üwiers in de afgeloopen jaren veol voorbereidend werk
verricht," waaraan echter in verband mst de bijzondere omstandigheden nog geen
verdere uitvoering is gegeven. Het ligt in de bedoeling binnenkort hieromtrent
de noodige voorstellen in te dieren.
van
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5» Varoeniging vaa brandweercommandanten.

l

In samenwerking mat de Inspectie voor het brandweerweden zijn inmiddels
stappen ondernoiren om spoedig te konen tot de oprichting van ean Nedor landsohe
Vereeniging van Brandweerooituiandanten. Deze Vereeniging hoeft ten fiool» het
verhoogen van het aanzien en de waardeering van het ambt, dat door haar leden
'wordt bekleed, het behartigen van de brandwee rbel&ngen en het verhoogen van
liet peil van hst brandweerwezen in Hederland.
De oprichting van oen dergelijke vereeniging moet ten zeerste worden
toegejuicht, aangezien hieraan reeds jarenlang behoefte bestaat.

Om begrijpelij-

ke redenen is hieraan eoh-uer gedurende de bezettingsjaren goan vorm gegeven.
Een exemplaar van een oproeping aan de brandweeroomaandanten is ter
informatie bijgevoegd»
6. Vakblad "Het Branctweo rwe zen" .
Het ligt in de bedoeling bedoeld vakblad, thano mxandblad, onder
auspiciën van de hoofdincpeotie voor luohtbesohêrming en brandweer, in de
toekomst te doen uitgeven door de onder 5 genoemde voreeniging.
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