INHOUD.
HOOFDSTUK ï (blz. L)
Wat is verbranding ? Wat is brand ? Hoe komt men aan
bluschwater ? Kleine handbluschapparaten en kleine bluschmiddelen.

HOOFDSTUK II (blz. 16.)
Brandweervoertuigen,
straalpijpmondstukken.

waterpompen,

enz.;

Terugdruk

aan

HOOFDSTUK III (blz. 26.)
Bepakking van motorspuiten. Brandweergereedschappen ; brandslangen, hun verzorging en hun behandeling en het keuren der
slangen.

HOOFDSTUK IV (blz. 40.)
Het een en ander omtrent den eersten aanval bij verschillende
soorten van branden ; het werkdadig optreden bij brand.

HOOFDSTUK V (blz. 55.)
Vluchtige vloeistoffen ; stoffen die aan zelfontbranding onderhevig zijn ; licht brandbare stoffen ; film en filmbranden ; chemische
branden en hun blussching ; eenige eigenaardigheden van chemische
stoffen in verband met vuur en explosie en gevaarlijke branden.

HOOFDSTUK VI (blz. 67.)
Beveiliging en bouw van schouwburgen en bioscopen ; preventieve maatregelen; noodverlichtingen; brandschermen; rookluiken ; tooneel-regeninrichtingen ; bioscoopcabineö ; impregneeren
van decors ; inrichting van garages ; benzinebergplaatsen ; beveiliging van fabrieken; automatische brandmelders; koolzuurblussching.

HOOFDSTUK VII (blz. 96.)
Voorschriften voor een reizend circus en dergelijke inrichtingen,
brandveiligheidsvoorschriften, paniekgevaar; paniekbestrijding.
Eenige modellen voor het samenstellen van brandveiligheidsvoorwaarden en vergunningen. Model van een Brandrapport;
staat aangevende de hoeveelheid water, die onder zekere voorwaarden door een motorspuit kan worden gegeven.

HOOFDSTUK VIII (blz. 124.)
Oorzaak en beteekenis van verschillende branden. Brandstichting. Waarmede moet een, in een brandstichtingszaak aangewezen deskundige, bekend zijn ?

HOOFDSTUK IX (blz. 133.)
Het een en ander over hooibroei.

HOOFDSTUK X (blz. 139.)
Een door den schrijver gehouden radiolezing over brandgevaar
en gevaarlijke gassen,
en
Een radiolezing over brandgevaar in oude, historische gebouwen
en de eventueel aan te wenden brandveiligheidsmiddelen.

HOOFDSTUK XI (blz. 168.)
Brandveiligheid en brandveiligheidsmiddelen in Ziekenhuizen
e.d. inrichtingen.
Honderd zes en dertig vragen op brandweergebied en de
daarbij behoorende 136 antwoorden.
Reglement op de exercitie met de redladder.
Bosch- en heidebranden en het bïusschen daarvan.

