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Tenslotte willen wij nog even stilstaan bij degene, die gewapend met de kennis van de hiervoor
behandelde onderwerpen, in de praktijk moet optreden.
In de Inleiding is er op gewezen, dat een doeltreffend optreden van de brandweer in hoge mate afhankelijk is van het optreden van iedere brandweerman afzonderlijk en dat elk lid van de brandweergroep zich naar beste weten en kunnen moet geven om gezamenlijk te kunnen slagen. Daarvoor is het
nodig, dat iedere brandweerman over de nodige Ëeaals m geoefendbeid beschikt. Daarenboven zal hij
nog andere kwaliteiten moeten hebben. Wanneer wij denken aan de verschillende, soms moeilijke,
situaties waarin de brandweerman bij de brandbestrijding en bij reddingswerkzaamheden kan komen
te verkeren is het duidelijk, dat hij in de eerste plaats een goede lichamelijke gesteldheid moet bezitten
en voorts bepaalde karaktereigenschappen moet hebben; ook daardoor zal immers, vooral in benarde
situaties, zijn optreden worden bepaald.
Een goede lichamelijke gesteldheid is nodig omdat het werken bij brand veelal een grote lichamelijke
inspanning vraagt, terwijl, mede rekening houdende met de verschillende weersomstandigheden waaronder moet worden gewerkt, een groot uithoudingsvermogen wordt verlangd
Wat de karaktereigenschappen betreft, zal de brandweerman moedig, doch niet roekeloos, moeten
zijn. Hij moet geduld bezitten en zijn kalmte weten te bewaren, daar hij met personen, die 'hun hoofd
kwijt zijn' te doen kan krijgen. Hij moet opmerkingsgave en verantwoordelijkheidsbesef hebben, en
onnodig risico weten te vermijden. Hij moet o.m. met het oog op andermans leven en/of bezittingen
maatschappelijk besef hebben. Hij moet kameraadschappeh'jk besef hebben, dat wil zeggen, hij moet
bereid zijn tot helpen en inspringen waar nodig is en hij mag nimmer een collega in de steek laten. Hij
moet door zijn optreden vertrouwen wekken doch ook zelf vertrouwen hebben in de leiding en zijn
collega's. Dan zal er een band van saamhorigheid ontstaan, die het mogelijk maakt om moeilijkheden
te overwinnen en gezamenlijk te slagen.
Bij de behandeling van de brandbestrijding is reeds naar voren gebracht, dat het voor een doeltreffend optreden bij brand noodzakelijk is, dat iedere brandweerman de bevelen van zijn bevelvoerder
nauwkeurig opvolgt. Zodra een groep mensen gezamenlijk een taak moet vervullen, moet er een verantwoordelijke figuur zijn, die de leiding heeft. Hij moet er op kunnen rekenen, dat de bevelen, die hij
geeft, zullen worden opgevolgd, ook al is men het met zijn inzichten niet eens. Gebeurt dit niet, dan
wordt het een wanordelijke boel en kan dit bij het optreden onder gevaarvolle omstandigheden tot
funeste gevolgen leiden. Het komt dus hierop neer, dat ieder een juist gevoel voor gezagsverhoudingen
en discipline moet bezitten. Daarom moet iedere brandweerman aan bevelen, gegrond op rede en bilh'jkheid, gehoorzamen en dient hij zich er van bewust te zijn, dat een goed begrip van gezagsverhoudingen
en discipline de ruggegraat van het brandweercorps is. De discipline behoeft en mag er echter nimmer
toe leiden, dat het persoonlijk initiatief wordt gedood. Integendeel, het initiatief kan, zeker bij de
brandweer, niet worden ontbeerd. De bevelsverhouding moet alleen worden gezien als een noodzakelijk
middel om het gestelde doel te kunnen bereiken.
Het bestrijden van branden is iets, dat tot de verbeelding spreekt en voor velen een grote aantrekkingskracht heeft. Dat het attractieve een rol speelt, is begrijpelijk, doch niet mag worden vergeten,
dat de uitoefening van de brandweerdienst verplichtingen met zich medebrengt en aan de brandweerman hoge eisen stelt.
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