
Archetype 
Interessant nieuws op de website psychologytoday.com: “Of all archetypes of a male hero, the 
firefighter ranks very highly on most women's lists”. En hoe weten we dat? We weten dat omdat een 
zekere Antoine in brandweeruniform 120 willekeurige vrouwen aansprak op straat. “Hallo, ik ben 
Antoine. Ik vind je een hele mooie vrouw, maar omdat ik vanmiddag moet werken kan ik je nu niet 
vragen om iets te gaan drinken. Mag ik misschien je telefoonnummer, zodat ik je kan bellen om je op 
een ander tijdstip mee uit te nemen”? Van 26 vrouwen kreeg Antoine een telefoonnummer. Ter 
vergelijking: toen hij in burgerkloffie aan 120 andere vrouwen dezelfde vraag stelde, had hij slechts 
tien keer beet. Ik heb dit experiment overigens niet herhaald, omdat ik vanzelfsprekend vooral 
geïnteresseerd ben in het deel over archetypes . 
 
Archetypes zijn best ingewikkelde dingen om uit te leggen. De meeste mensen hebben er 
desondanks wel een idee over. Een archetype zou je kunnen zien als het oer model van een bepaalde 
rol: de held, de wijze, het kind. Heks, is er ook eentje. In veel verhalen en sprookjes komen ze voor. 
Carl Jung, de uitbater van het archetype, ging er van uit dat deze oervormen van gedrag standaard in 
mensen aanwezig zijn en dat ze richting geven aan de ontwikkeling van individuen. Mensen 
herkennen elementen van gedrag in personen dankzij de archetypes en gaan er zichzelf ook weer 
naar gedragen. In maatschappijen waar het vertellen van verhalen belangrijk is, wordt er veel meer 
gebruik gemaakt van archetypes dan bij ons. Kijk maar eens hoe de Amerikanen omgaan met 
archetypische beelden zoals die van de terrorist, de misdadiger en ook de held. Weinig landen waar 
brandweermannen zo’n heldenstatus hebben als daar. Mijn stelling is dat elke maatschappij allerlei 
archetypes nodig heeft om evenwichtig te functioneren. Er is bijvoorbeeld behoefte aan de 
verstandige burgemeester, een dikke kok en een sterke held. Ook de brandweer vervult een 
archetypische rol in de maatschappij waar veel vraag naar is. Niet voor niks scoren we altijd hoog op 
de lijst van meest betrouwbare beroepen. 
 
Er zijn ook andere archetypes dan personen. New York is bijvoorbeeld het archetype van de grote 
stad, de beproeving en de test zijn archetypes van een situatie. De held die ten tonele verschijnt, is 
ook een mooi voorbeeld van een archetype, al helemaal omdat het een mooi bruggetje is naar 
opkomsttijden. Daar wilde ik het namelijk ook nog even over hebben. Kijk, wij brandweermensen zijn 
niet alleen een archetype, we hebben er zelf ook een paar. Bijvoorbeeld die van de techneut, de 
dienaar, de redder en de vakidioot. Zelf kan ik mij ook niet geheel aan die archetypes onttrekken en 
dus deed ik ooit als lector manhaftige pogingen om de brandkromme opnieuw te ijken. Het moest 
een prachtige vakanalyse worden. Met het onomstotelijk bewijs op welk moment het flashover point 
optreedt en wanneer de brandweer dus ter plaatse moet zijn om erger te voorkomen. Men moet de 
held namelijk wel enigszins beredeneerd ten tonele voeren en zulks bij voorkeur niet een beetje 
random laten plaats vinden.  
 
Helaas pakte dit wat anders uit: uitgebreid onderzoek liet zien dat er helemaal geen standaard 
brandkromme is vast te stellen. In de eerste vijftien minuten is er geen peil op te trekken hoe de 
brandontwikkeling zal verlopen. Daarna vindt er in de meeste gevallen een flashover plaats. Iedere 
norm binnen het kwartier is dus per definitie geen standaard en al helemaal geen norm. Hoogstens 
kun je stellen dat hoe sneller je er bent, hoe groter de kans is dat er nog iets te redden valt. Sowieso 
bleek rookverspreiding veel belangrijker dan brandontwikkeling voor de overlevingskansen van 
slachtoffers. Uiteindelijke conclusie: geen standaard brandkromme, geen standaard opkomsttijd.  
 
Doch dit is niet het einde van het verhaal: het archetype bracht mij op het idee van de brandweer als 
held die ten tonele verschijnt. Hoe lang wil men wachten op de redder in nood, is dan de vraag. Dus 
niet opkomsttijd louter benaderen als brandtechnisch verschijnsel met een optimaal 
interventiemoment, maar tevens als wachttijd van de burger op zijn held. Dat levert een heel andere 
onderzoeksvraag op en waarschijnlijk ook een heel ander antwoord. Mijn verwachting is, op grond 
van geheel andere vakgebieden, als volgt: maximaal 7 minuten is goed, en bij langer wachten is 



informatie over de verwachtte aankomsttijd van de held van groot belang en is 10 minuten 
waarschijnlijk acceptabel. Betekent wel dat de brandweer de beller als klant beschouwt en hem 
informeert over hoeveel tijd de bestelde helden zullen arriveren. “Hallo, mijn naam is Ed en ik kom zo 
snel mogelijk naar je toe, waarschijnlijk binnen 7 minuten. Mag ik je telefoonnummer, zodat ik je op 
de hoogte kan houden van de ontwikkelingen”? Ik zeg, da’s 100% scoren. Antoine, eat your heart 
out. 


