TOESPRAAK
door ir E. Rombauts, Commandant brandweer Antwerpen,
vice voorzitter van de Kon. Belgische Brandweerfederatie.
M.d.V.: Ik mag U wel danken dat U het woord aan mij hebt willen
geven en ik zal trachten kort te zijn, maar ik had hier niet de vergadering kunnen verlaten zonder het woord tot U te richten.
In de eerste plaats moet ik de voorzitter en de andere heren van dit
symposium hartelijk dank zeggen, dat zij mij in de gelegenheid hebben
gesteld deze studiedagen hier bij te wonen en hen dank te brengen
voor de vriendelijke wijze, waarop zij mij ontvangen hebben. Die dank
richt ik niet alleen tot hen in mijn persoonlijke naam, maar ook uit
naam van de Kon. Belgische Brandweerfederatie en uit naam van de
Vlaamse Ingenieursvereniging, die ik hier vertegenwoordig.
In de tweede plaats wil ik zeggen dat de inleidingen mij buitengewoon
geïnteresseerd hebben. Ik was naar hier gekomen met het idee interessante dagen te beleven en ik ben hierin niet teleurgesteld geworden. Ik
bedank de inleiders voor hetgeen zij ons allen ten beste hebben gegeven. De onderwerpen, die hier behandeld worden, waren van een zodanig belang, dat ik tot mijn spijt moet erkennen, dat het niet goed is
dat wij in België zoiets nog niet gehad hebben. Ik hoop dat wij in de
toekomst in ons land ook tot dergelijke bijeenkomsten kunnen komen,
omdat ik hier weer eens te meer heb kunnen beseffen welk belang dit
alles heeft voor het algemeen: het streven naar de bescherming van
de mens en van zijn persoonlijk bezit. Het ware te hopen dat men
over heel de wereld wat meer over dergelijke zaken dacht, n.l. hoe
de mensen te beschermen dan aan het tegenovergestelde probleem.
Ik besluit nu onmiddellijk met U nogmaals hartelijk te danken en U
hartelijk te feliciteren met hetgeen zich hier heeft voorgedaan en U
een stijgend succes toa te wensen voor de volgende symposia.
Ik dank U zeer. (Applaus).
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