Binnenstebuiten aanval
Kent u dat verhaal van de brandwacht die bij het blussen van een prullenbak in een bedrijfspand
opeens verrast werd door een flash-over en om het leven komt? Nee? Ik ook niet. Toch vliegt het
prullenbakvoorbeeld regelmatig door instructielokaaltjes waarin gesproken wordt over binnenaanval in
bedrijfspanden. “Niet meer doen”, zeggen steeds meer mensen, “tenzij het kan”. “Dus we gaan een
prullenbak niet meer blussen en wachten tot hij naar buiten komt”, reageren anderen dan, blijkbaar in
de veronderstelling dat je kan ophouden met nadenken zodra er een bedrijfspand opdoemt. “Je moet
niet nadenken, je moet voordenken”, roepen de instructeurs op Schiphol in dergelijke gevallen. Het leek
me in dat kader wel aardig om deze maand een overigens vreselijk voor de hand liggend schemaatje te
presenteren. Over de binnen en buiten aanval, offensief en defensief. Want eigenlijk zijn het twee
variabelen die je in een assenstelsel kunt onderbrengen, waarna er vier standaardscenario’s ontstaan.
Nog nader uit te werken, natuurlijk, bij wijze van schot voor de boeg hieronder weergegeven.

Offensief
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Defensief
Als je goed naar de vier scenario’s kijkt, zie je dat de offensieve binnenaanval bij de brandweer al goed
bekend is. En de defensieve buitenaanval ook. De defensieve binnenaanval zou je onder andere kunnen
zien als een procedure complexe gebouwen. Maar ik ben er van overtuigd dat er meer toepassingen
bedacht kunnen worden. Dat geldt al helemaal voor de offensieve buitenaanval: wat zouden we daar
allemaal voor methoden, technieken en toepassingen voor kunnen verzinnen. Je kan er een
onderzoeksprogramma op los laten: hoe je met twee variabelen de brandweer binnenstebuiten kan
keren.

