
Klassen van het dagonderwijs (bijzondere klassen). 

Frans taalstelsel 

Scholen 
Aantal leerlingen in het 

Totaal Scholen 
I e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 7 e 

Totaal 

2 
4 
7 
9 

12 
15 
17 
19 
20 
21 

24/25 
28/29 

30 
32 
33 
34 
35 
36 
39 

E.A. C. Buis 
E. A. E. André 
A. E. Bockstael 

meisjes 

13 
12 
8 
6 

11 
11 

19 
12 
13 
1 

24 

14 

15 
11 

8 
3 

24 
16 
5 

13 
12 
13 
5 

12 
25 

9 
18 
12 

11 

11 
6 

4 
12 

13 
13 
14 
12 
5 
7 

12 
14 
17 

6 

12 
12 
12 
7 
5 

26 
8 

12 

6 
6 

12 
14 

16 
7 

8 

12 

3 
13 

2 
11 
6 

14 

2 

12 
12 

16 
12 

9 
5 

15 

6 

6 

12 
12 
12 

16 

13 

18 

16 

43 
84 
24 
46 
56 
65 
57 
39 
24 
27 
45 
38 
38 
25 
13 
60 

101 
38 
48 
25 

24 

2 
4 
7 
9 

12 
15 
17 
19 
20 
21 

24/25 
28/29 

30 
32 
33 
34 
35 
36 
39 

E.A. C. Buis 
E. A. E. André 
A. E. Bockstael 

meisjes 

184 201 157 163 87 121 47 920 



Leergangen voor volwassenen. Statisfieken voor het school jaar 1970-1971. 

School n r 

Aantal Aantal leerlingen 
ingeschreven op 1-10 

Aantal leerlingen 

Totaal School n r 

leer
gangen 

leraars 
Gewone 

leer
gangen 

Leergang 
voor gym-

nastiek 
Leergang 
voor snit 

van 14 
tôt 16 j . 

van 16 
tôt 20 j . 

van meer 
dan 20 j . 

Totaal 

4 
7 

19 
20 

24/25 
30 
32 
33 
34 
35 

37/40 
Appl. Ch. Buis 
E. Bockstael F. 

G . 
Keuken avond 

2 
3 
2 

1 
2 

1 
2 
1 
4 
3 
1 
2 
8 

2 
3 
2 

I 
2 

1 
2 
1 
4 
3 
I 
2 
7 

27 
15 

38 
22 

164 

71 
62 
29 

60 

26 
54 

26 
35 
22 
45 

68 
29 

8 

7 

11 
15 

14 

12 
47 

10 
5 
3 

24 
16 

38 
8 

7 
5 

20 
43 
34 

7 
46 

2 
38 
11 
29 

2 
22 
45 

159 

Totaal 33 32 266 473 50 183 134 472 
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School-
bewa-
kers 

Schoon-
maak-
sters 

7.881 
6.247 
5.233 
7.369 
5.060 
5.901 
7.750 
7.006 
6.425 

6.930 
5.222 
6.480 

76.173 

194 
298 
220 
289 
468 
277 
225 
364 
807 

492 
121 
960 

4.636 

147 
187 
118 
169 
210 
93 

276 
210 
609 

200 
154 
234 

2.238 30 

Pedagogische centrale bibliotheek. 

3.342 1 95 | 184 | 2 

Zonnige Uurtjes. 

6.788 
15.030 
9.510 
6.622 
9.570 

10.002 
4.145 

1.048 
2.265 
2.067 
1.658 
1.995 
1.002 

722 

452 
327 
695 
372 
715 
616 
202 

2 
3 
3 
3 
3 
2 
1 

1 

1 
1 

2 
1 
1 

62.071 10.707 3.419 17 1 6 

Bibliotheek van 2f graad. 

| 26.647 | 2.075 | 1.407 | 5 | 5 -

Bibliotheek I.K.A. 

18.752 1 8 5 171 2 -

9 ^ 



4. Middelbaar onderwijs 

Moderne Humaniora Oude Humaniora 

Lagere Hogere Lag. Hogere 
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Atheneum R. Catteau 
Atheneum L. Lepage 
Atiieneum Ad. Max . 
Lyceum L. E. Carter 
Lyceum E. Jacqmain 
Lyceum H . Dachsbeck 
Atheneum E. Bockstael 

Totalen 

167 
147 
167 
53 
88 

297 

919 

16 

16 

41 

41 

33 

50 

18 

12 

9 

5 

43 

170 

57 
43 
26 
58 
41 
61 

286 

280 

107 

132 

208 
123 
223 

1.073 

39 
23 
14 

137 
25 
15 

253 

69 

18 

25 

43 
44 
22 

221 

120 
19 
30 

34 
15 

24 

38 

38 
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II. — Personeel. 

Scholen 

Personeel Cursussen en 
bijkom. werken Werkpersoneel 

Scholen 
Directeur Onder-

wijzend 
Hulponder-

wijzend Studie Middag-
maaltijd 

School-
bewaker 

Schoon-
maak-
sters 

Werk
lieden 

a) Frans taalstelsel : 

Ch. Buis 

E. De Mot 

Totalen . . . . 

b) Nederlands taalstelsel : 

K . Buis 

1 

1 

1 

i 

70 

47 

71 

6 

6 

6 

2 

1 

2 

4 

6 

4 

2 

1 

1 

12 

11 

6 

1 

a) Frans taalstelsel : 

Ch. Buis 

E. De Mot 

Totalen . . . . 

b) Nederlands taalstelsel : 

K . Buis 

3 

1 

188 

27 

18 

2 

5 

1 

14 

5 

4 

1 

29 

7 

1 



6. Technisch 

Schoolbevolking 

% 3 

Frans taalstelsel 

Lepage 
schoffsheim 
ouvreur 
.inck 
rts du vêtement 
oiffure - Vêtements 
idustries graphiques 
rothèse dentaire 
lecanique et électricité . . . . 
ravail des métaux 
îdustries du bois et de la peinture 
. Cooremans 
ervices généraux I . A . M 

Totaal 

) Nederlands taalstelsel : 

istituut Funck 
'echnisch Instituut . . . . 
lidelingen : 

Oriënteringsklas centrum 
Haartooi 
Houtnijverheid . . . , 
Kleding : Herensnit . . 
Mechanica - elektriciteit . 
Tandprothese . . . . 
Elektromechanica . . . 

Totaal 

52 
92 
33 
54 

290 
78 
71 

9 
15 

151 
91 
42 
56 

1.034 

141 

12 
7 

17 
1 
1 

187 

296 
197 
257 
259 
606 

17 
318 

59 
115 
524 
211 
168 
627 

3.654 

172 

13 
110 

11 
13 
53 
68 
12 

452 

348 
289 
290 
313 
896 

95 
389 

68 
130 
675 
302 
210 

4.688 

313 

21 
122 

18 
13 
70 
69 
13 

639 
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Avond. 

Institut Carrières Commerciales . . . 
Institut commercial secondaire et super. 
Cours du soir de langues 
Cours supérieurs pour adultes . . . . 
Photographie 
Coiffure - Vêtements 
Mécanique et électricité 
Bijouterie 
Industrielle 
Industries graphiques 
Ecole des métaux 
Plomberie 
Industries du bois et de la peinture . . 
Cours de coupe, modes et dessin pour 

adultes 
Services généraux I . A . M 

Totaal 

Schoolbevolking 

CO 

PQ 

co 
*ô> 

CD co 
M N CO 

Z 2 
PQ 

73 es 
•4—< 
O 

H 

Personeel 

co 
1-4 

co 
<D 

c .a 

I 

t3 r i 
c 5 
O N 

X 

170 
287 
104 

12 
20 
74 
53 

6 
63 
35 
15 
22 
16 

21 

898 

913 
247 
498 

17 
106 
283 
357 

44 
493 
250 
102 
158 
117 

55 

3.637 

1.083 
534 
602 

29 
123 
357 
410 

50 
556 
285 
117 
180 
133 

76 

4.535 

1 

} -
i 
1 

1 
1 
3 
1 
1 
1 

112 
38 
22 

3 
9 

31 
54 
10 
93 
46 
24 
25 
35 

5 
2 
3 
i 
i 
2 
2 
1 
1 
8 
1 
1 
2 

16 509 

Vi 

36 Vi 



7. Kunst onderwijs 

Bevolking Personeel 
Cursus-
sen en 
bijkom. 
werken 

Werkpersoneel 

B
ru

s
se

ls
e 

N
ie

t-
B

ru
s-

se
lse

 •a 
a 
-*—< 
o 

H 

6 u 
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nd
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w
ijz
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" 1 
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Cursus-
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werken 
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-
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Sc
ho
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-

m
aa

k-
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er
s 

W
er

k-
lie

de
n 

a) Frans taalstelsel : 

Académie royale des 
Beaux-Arts : 

Dag . . . . 72 413 485 1 65 15 1 1 7 i 

Avond . . . 

Académie de Musi-

Totalen . . . 

b) Nederl. taalstelsel : 

Muziekacademie 
(avond) 

12 

1.027 

86 

506 

9S 

1.533 1 

14 

63 

5 

5 

Avond . . . 

Académie de Musi-

Totalen . . . 

b) Nederl. taalstelsel : 

Muziekacademie 
(avond) 

1.039 

264 

592 

127 

1.631 

391 

1 

1 

77 

13 

10 

1 



8. Gezondheidscentrum — -medisch-sociaal Centrum 

Personeel 
Aantal 
onder
zoeken 

Werkpersoneel 

Direc
teur 

Advi-
seurs Medici 

Ver-
pleeg-
sters 

Hulp 

Aantal 
onder
zoeken School-

bewa-
kers 

Schoon-
maak-
sters 

Werk
lieden 

Centre de Santé 

Psycho-medisch-sociaal centrum I 
II 

III 

Gezondheidscentrum 
Medisch schooltoezicht . . . . 

3 
2 
4 

28 34 

2 

5 

2 
2 
3 

15.000 

1.239 
939 

2.288 

1.080 

7 

1 



Hoofdstuk XI Kunstzaken 
en openbare feesten 

SCHOUWBURGEN 

A . — Koninklijke Parkschouwburg. 

Direktie : 

De heer Roger Reding (tôt en met 23 februari 1970). 

De heren A . Clemens en R. Berry (vanaf 24 februari tôt en 
met 30 juni 1970). 

Toezichtskommissie : 
Voorzitster : Mevr. Van Leynseele, Schepen van Kunstzaken. 

Leden : de heren Jonckheere, Pellegrin en Cabuy, Gemeente
raadsleden • de heren Scheyven, Volksvertegenwoordiger, 
en Hougardy, Senator. 

* 

Seizoen 1969-1970. 

Het seizoen begon op 9 september 1969 en eindigde op 
7 juni 1970. 

In het totaal werden 279 voorstellingen gegeven. 



O V E R Z I C H T V A N D E VOORGESTELI 

Stukken Auteurs Bewerkers Régisseurs 

Direktie : Roger Reding 

Et à la fin était le bang 

A chacun selon sa faim 

La Maison 
de Bernarda Alba 

LŒil anonyme en 
Black Comedy 

Adorable Julia 

Italian Girl 

Direktie : A. Clemens - . 

Elizabeth, la femme 
sans homme 

Le Cheval évanoui en 
L'Echarde 

Cavia ou Lentilles 

In reprise : 
Magie rouge 

René de Obaldia 

Jean Mogin 

Federico Garcia Lorca 

Peter Shaffer 

Marc-Gilbert Sauvajon 
naar het werk van 
Somerset Maugham 

James Saunders 
naar de roman van 
Irish Murdoch 

R. Berry. 

André Josset 

Françoise Sagan 

Giulio Scarnicci 
Renzo Tarabusi 

Michel de 
Ghelderode 

André Belamich 

Barillet en Gredy 

Suzanne Lombard 

Jean Rougeul 

Jeroslav Dud 

Paul Roland 

Alfred Rado 

Jean-Louis 
Colmant 

Jean Nergal 

Jo Dua 

Jean Nerga 

Ramon Be 

Ramon Be 

Jo Dua 



OUSCHOUWSPELEN TIJDENS H E T S E I Z O E N 1969-1970 

Décorateurs 

Zbynek Kolar 

I J. Van Nerom 

.̂Josef Svoboda 

I Manfred Hurrig 

|;.J. Van Nerom 

• f. Van Nerom 

Muziek van Genres 
Aantal voorstellingen 

Parc Provincie Bui- Tôt. 
Mat. A . Mat. A.tenland 

J. de Lescaut 

J. de Lescaut 

J. de Lescaut 

h Van Nerom 

Décors 
de la création 
à Paris 

Van Nerom 

)ctave Landuyt 

R. Costy 

J. de Lescaut 

Experimentele 

Belgisch werk 

Dramat. komedie 

Komedies 

Komedie 

Wereldkreatie 
in de Franse taal 

Hist. komedie 

Komedies 

Komedie 

Komedie : 
reprise van 
een Belg. werk 

7 22 — — — 29 

7 23 1 — 31 

7 23 — 3 — 33 

7 25 

7 23 

n 6 — — 

32 

30 

6 16 — — — 22 

7 23 — — — 30 

7 23 — 3 — 33 

y 23 — — — 30 

— 2 

279 





B. — Koninklijke Vlaamse Schoirwburg. 

Direktie : de heer Victor De Ruyter. 

Toezichtskommissie : 

Voorzitster : Mevr. Van Leynseele, Schepen van Kunstzaken. 

Leden : de heren Deschuyffeleer, Mergam en Schouppe, Ge-
meenteraadsleden ; de heren Maertens, Van Cauwelaert, 
Parloor en Van Impe. 

* 

Seizoen 1969-1970. 

Het seizoen is begonnen op 10 september 1969 en geëin-
digd op 22 juli 1970. 

In de loop van het seizoen werden 395 voorstellingen ge-
geven. 

358 voorstellingen te Brussel en in Provincie ; 

14 studentenmatinées. 

372 voorstellingen. 

23 voorstellingen door buitenlandse gezelschappen. 

395 voorstellingen. 



T A B E L D E R STUKKEN GESPEELD 

Titels Auteurs 

De Spaanse Brabander 
Jonge Lente en Ouwe Wijn 
Boeing-Boeing 
Ailes voor de tuin 
Driekoningenavond (K.N.S.-Antwerpen) 
Victor, of de Kinderen aan de Macht 

(K.N.S.-Antwerpen) 
Het Logboek (K.N.S.-Antwerpen) 
Oïdipoes, Tiran van Thebe 
Een Meisje in de Soep 
40 Karaats 
Adrianus VII 
De Dood van Zuster Georges 
Tand om Tand 
De Jongens (N.T.-Gent) 
Het Kleine Mahagonny en Mockinpot 

(N.T.-Gent) 
De Man, het Beest en de Deugd 

(N.T.-Gent) 
César en Cleopatra 
Een Vlo in het Oor 
De Huisbewaarder 
La Mamma 
Vrijdag 
In juni en juli in répertoire. 

G.A. Bredero 
Bill Naughton 
Marc Camoletti 
Edward Albee 
William Shakespeare 
Roger Vitrac 

Jean-Claude Carrière 
Sofokles 
Terence Frisby 
Barillet en Gredy 
Peter Luke naar Fr. Rolfe 
Frank Marcus 
Hugo Claus 
M art Crowley 
Bertolt Brecht -

Peter Weiss 
Luigi Pirandello 

George Bernard Shaw 
Georges Feydeau 
Harold Pinter 
André Roussin 
Hugo Claus 



TIJDENS HET SEIZOEN 1969-1970 
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Klassieke 
studenten 
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11 
27 
21 
11 
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3 
17 
20 
29 
13 
11 
14 

8 
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2 

14 
9 

43 

4 
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3 

3 

21 
2 
3 
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3 
4 
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15 

13 
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41 
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11 
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G A S T V O O R S T E L L I N G E N 

Toneelgroep Centrum Amsterdam (In het kader en met 
de steun van het Belgisch-Nederlands Kultureel Akkoord) : 

voorstelling : Jongens onder elkaar, Mart Crowley. 
id. : Gemengd dubbel, Engelse auteurs. 
id. : Kamerduel, Mar t in Walser. 
id. : Amphytrion, Peter Hacks. 
id. : De Smalle Weg naar het Verre Noorden, 

Edward Bond. 

1 id. : Gered, Edward Bond. 

6 voorstellingen. 

Zuidelijk Toneel Globe (In het kader en met de steun van 
het Belgisch-Nederlands Kultureel Akkoord) : 

2 voorstell. : Oom Wanja, Anton Tsjekov. 
1 voorstelling : Oost-West, Elaine M a y en Andrej Almarik. 
1 id. : De Gijzelaar, Brendan Behan. 
1 id. : De Spaanse Hoer, Hugo Claus. 
1 id. : Play Strindberg, Friedrich Dùrrenmatt . 

6 voorstellingen. 

G root Limburgs Toneel (In het kader en met de steun van 
het Belgisch-Nederlands Kultureel Akkoord) : 

1 voorstelling : La Mandragola, Jean Canolle. 
1 id. : De mensenvreters, Herbert Asmodi . 
1 id. : Sassafras, René de Obaldia. 

3 voorstellingen. 

Nederlandse Comédie (In het kader en met de steun van 
het Belgisch-Nederlands Kultureel Akkoord) : 

1 voorstelling : Vrijdag, Hugo Claus. 



Nederlandse shows : 
4 voorstellingen : Toon Hermaris. 
2 id. : F ons Jansen (3 X andermaal). 

Solo-toneel Rob Geraerds : 

1 voorstelling : Scrooge en Marley (Christmas Carol), 
Dickens. 

23 in totaal. 

* 
** 

K O N C E R T E N 

Koncerien in de Warande en op openbare pleinen. 

1. Brussel (centrum) : 

a) Militaire muziekkorpsen 

b) Burgerlijke verenigingen : 
— Warande 

— Openbare pleinen 

2. Brussel (Laken) 

3. Neder-Over-Heembeek 

4. Haren 
Totaal : 



KERMISSEN V A N BRUSSEL 

A. — Het Beschermkomitee der Brusselse foren 
werd als volgt samengesteld : 

Voorzitter : de heer Schepen Vanden Boeynants. 

Leden Gemeenteraadsleden : Mevr. Cristolovean, de heren De-
schuyffeleer, De Greef, Mergam, Janssens, Mevr. Avella, 
de heren Pellegrin, Jonckheere, Brynaert, Van Cutsem. 

B. — Kermis der Zuidlaan. 
De kermis greep in 1970 plaats vanaf zaterdag 18 juli tôt 

maandag 31 augustus inbegrepen. 

Het beschermcomité der foren ging te 18 uur tôt de opening 
over. 

De totale prijs van de concessies van de standplaatsen 
bereikte de som van 13.929.550 frank. 

Co — Kermis van Laken. 

De kermis van Laken had plaats vanaf zaterdag 28 maart 
tôt maandag 20 april 1970 inbegrepen. 

Het verhuren van de standplaatsen heeft de som van 
532.500 frank opgebracht. 



O P E N B A R E FEESTEN 
E N TRADITIONELE PLECHTIGHEDEN 

A . — Feesten van de Kermis van Brussel. 

Ze hadden plaats vanaf zondag 28 juni tôt zaterdag 26 sep-
tember 1970. 

Zaterdag 4 juli. 

Te 15 u. 30. — Kiosk van de Warande : Poppenspel Too-
ne VII (kosteloze toegang). 

Te 20 uur. — Grote Markt : Concert door de Fanfare 
1900 - Officieel muziekkorps van de Fourquetridder-
orde. 

Zaterdag 18 juli. 

Te 15 u. 30. — Kiosk van de Warande : Poppenspel Toone 
VII (kosteloze toegang). 

Te 17 uur. — Wandelconcert door de Koninklijke Posthar
monie van Brussel. — Wegwijzer : Grote Markt, Gul-
denhoofdstraat, Kolenmarkt, Lombardstraat, Oud Koren-
huis, Trapstraat, Steenpoort, Kapellemarkt, Blaesstraat, 
Hallepoort (18 u.) ; Zuidlaan, Vliegwezensquare (neer-
leggen van bloemen aan het monument), Anderlechtse-
poort, Cuerensstraat. 

Te 18 uur. — Officiële opening van de Kermis. 

Maandag 20 juli. 

Te 11 uur. — Grote Markt : Beiaardconcert in de Stadhuis-
toren. 

Te 19 uur. — Grote Markt : Beiaardconcert in de Stadhuis-
toren. 

Te 20 uur. — Militaire Taptoe langs de lanen van het Cen
trum. 



Te 21 u. 15. — Grote Markt : Buitengewoon concert met de 
medewerking van de Militaire Muziekkorpsen die aan 
de troepenschouw deelnemen. 

Dinsdag 21 juli. 

Te 11 uur. — Grote M a r k t : Beiaardconcert in de Stadhuis-
toren. 

Te 20 uur. — Grote Markt : Buitengewoon concert ingericht 
door het Ministerie van Binnenlandse Zaken, ter gelegen
heid van de Nationale Feestdag, met de medewerking 
van de Koninklijke Harmonie van de Verminkte en 
Invalide Soldaten van de Oorlog. — Leiding : Kapitein 
Frison. 

Te 21 u. 30. — Paleizenplein : Internationaal vuurwerk inge
richt door de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer 
van Brussel. Staanplaatsen : 20 frank. — Zitplaatsen : 
40 frank. 

Donderdag 23 juli. 

Te 21 uur. — Ommegang. 

Zondag 26 juli. 

Te 18 uur. — Anneessensplein : Concert door de Koninklijke 
Maatschappij Postharmonie van Brussel. 

Zaterdag 22 augustus. 

Te 15 u. 30. — Kiosk van de Warande : Poppenspel Toone 
V I I (kosteloze toegang). 



SPORTMANIFESTATIES 

Schermen 

Zondag 28 juni, te 9 uur. — Noordhall van het Zuidpaleis, 
Van der Weydenstraat, 3 : Internationale Tornooien, 
ingericht door het Koninklijk Belgisch Verbond van de 
Schermkringen. 

A tletiek 

Te 15 uur. — Heizelstadion : Wisselbeker L . Cooremans en 
Grote Prijs W. Jussen, ingericht door de « Royal Excel-
sior Sport's Club de Bruxelles ». 

Kaatsspel 

Zaterdag 4 juli, te 14 u. 30. — Vander Puttenstadion, Slacht-
huislaan, 51 : Finale van de Beker van Brabant (Wissel
beker van de Stad Brussel), ingericht door de Geweste-
lijke Centrale van Brussel van de K.N.V.K. 

Tennis. 

Zaterdag 4 en zondag 5 juli. — R. Primerose T.C., Dikke-
lindelaan, 41-43 - 1020 Brussel : Finalen van de Kam-
pioenschappen van België B, heren en dames, ingericht 
door de « R. Primerose T.C. ». 

Boogschieten. 

Zondag 5 juli, te 9 uur. — Sportcentrum, Werkhuizenkaai, 
20 : Kampioenschappen van België « F.I.T.A. » inge
richt door « Le Grand Serment Royal des Archers de 
Saint-Sébastien de Bruxelles ». 

A tletiek. 
Zaterdag 8 en zondag 9 augustus, te 15 uur. — Heizel

stadion : Nationale Kampioenschappen seniors (heren en 
dames), ingericht door de Koninklijke Belgische Atletiek-
bond. 



Boogschicten. 

Vrijdag 14, zaterdag 15 en zondag 16 augustus, te 9 uur. — 
Sportcentrum, Werkhuizenkaai, 20 : Herdenkingsbeker 
O. Kessels (België-Frankrijk-Nederland), ingericht door 
« Le Grand Serment Royal des Archers de Saint-Sebas
tien de Bruxelles ». 

Volley-ball 

Zaterdag 26 september, te 10 uur. — Vander Puttenstadion, 
Slachthuislaan, 51 : Internationaal Tornooi (Wisselbeker 
van de Burgemeester), ingericht door de « Association 
Royale Sportive de la Police de Bruxelles ». 

B. — Herdenkingsfeest van de Stadsbevrijding. 

Ter gelegenheid van de 26s t l> verjaardag van de Bevrijding 
defileerden groepen oudstrijders en vaderlandslievende ve-
renigingen, voorafgegaan door de Koninklijke Harmonie van 
de Politie van Brussel en voorsteden, van het Vrijheidsplein 
tôt op de Grote Markt, waar ze ontvangen werden door dele-
gaties der Stadsscholen met vaandels. Na de uitvoering van 
de Volksliederen van de geallieerde landen, defileerde de stoet 
voor de gemeentelijke overheden. 

In aanwezigheid van de deelnemers, legde de heer Burge
meester bloemen neer : 
1) aan de onbekende soldaat ; 
2) aan het gedenkteken in de Regentschapsstraat ; 
3) aan het gedenkteken aan de gesneuvelde officieren. onder-

officieren en soldaten in de gelederen van het geheime 
Léger (Grote Zavel) ; 

4) aan het gedenkteken in het Stadhuis. 



C. — Nationale Bedevaart naar het Martelaarsplein. 

De burgerlijke en militaire overheden, de groeperingen van 
oudstrijders, de weerstandersorganisaties en de vaderlands-
lievende verenigingen, hebben op zondag 20 september 1970, 
te 11 uur, met vaandels voorop de traditionele hulde aan de 
strijders van 1830 gebracht. 

In naam van de Regering en van de Stad Brussel werden 
kransen neergelegd. 

D. — Overhandigingen van kostumen aan Manneken-Pis. 

6 kostumen werden in 1970 aan Manneken-Pis overhan-
digd : 

— 12 april : « Behanger » ; 
— 8 juni : « Paardevisser van Oostduinkerke » ; 
— 6 juli : « Tovenaar » ; 
— 29 september : « Maya-Indiaan » ; 
— 4 oktober : « Oudgediende bij de Zeemacht » ; 
— 17 oktober: «Dignitaire de l'Ordre des Coteaux de 

Champagne ». 

E. — Wijkfeesten. 

Stoeten, volksbals, foorattracties, volksspelen, wandelkon-
certen en koncerten op kiosk hebben het sukses van die fees-
ten bevorderd. 

Totaal bedrag van de toegekende toelagen : 382.112 F. 

^ 0 -7 





Hoofdstuk XII Stadsmuseum 

A. — Bezoeken. 

Tijdens het verlopen jaar bedroeg het aantal bezoekers in 
totaal 43.042 (46.650 in 1969). 

28.649 bezoekers hebben een toegangsprijs betaald en 
14.395 hebben vrije ingang verkregen (31.446 en 15.204 in 
1969) waaronder de leerlingen van 283 scholen (318 in 1969) 
en de leden van 132 verschillende groeperingen (167 in 1969). 

Voor de leerlingen der scholen werden er door de weten-
schappelijke geleidsters van het Stadsmuseum 43 geleide bezoe
ken gedaan. 

Dezelfde geleidsters deden 16 geleide bezoeken met verschil-
lenden groeperingen. 

De Conservator zelf deed 15 geleide bezoeken voor persona-
liteiten en enkele groeperingen. 

B. — Aangroei van de verzamelingen. 

De verzamelingen werden met de volgende stukken verrijkt : 

1. — GIFTEN 

Beeldhouwwerken, plan, edelsmeedwerk, plateelwerk, mé
daille, aquarel, enz. waarvan hierna de voornaamste : 
a) genius in ivoor, van J. Dillens — geschenk van de Stad 

aan haar architekt Jamaer bij zijn opruststelling (gift van 
de familie Jamaer) ; 

b) kûffertje in Brussels plateel, einde XVIII e eeuw — sier-
techniek met veelkleurige figuren (gift van Mevr. Mathieu). 



2. _ A A N P L A K B I L J E T T E N . 

42 aanplakbiljetten van tentoonstellingen die in België en in 
het buitenland plaats grepen. 

3. — K L E D T J V A N M A N N E K E N - P I S 

Verrijkt met : 
a) kostuum van een garnaalvisser (Oostduinkerke) ; 
b) kostuum van een goochelaar ; 
c) kostuum van een Maya-Indiaan (Guatemala) ; 
d) kostuum van een hoogwaardigheidsbekleder van de Co

teaux de Champagne ; 
e) kostuum van een behanger-stoffeerder ; 
f) kostuum van de Brusselse Vereniging van Oudgedienden 

van de Zeemacht. 

4. — A A N K O P E N 

— De Naamsepoort te Brussel in 1930, ets van Suzanne 
Cocq ; 

— Stalletjes van de Grote Beenhouwerij te Brussels, vijf 
aquarellen van Armand Heins ; 

— De toren van het Brussels Stadhuis, aquarel van Serge 
Creuz ; 

— De macht en de wijsheid, twee beeldjes in gebakken aarde 
van Armand Pierre Cattier (maquettes van werken die de 
tuinbalustrade van het Koninklijk Paleis te Brussel sieren 
zijde Hertogsstraat) ; 

— Koffieservies in Brussels porselein, einde X V I I I e eeuw, 
sepiatekening van veelkleurige figuren in een landschap — 
werk van de Brusselse décorateur Joseph Antoine Neeles 
(12 tassen en ondertassen, koffie-, thee- en melkkan, om, 
suikerpot) ; 

— « Het Stadhuis van Brussel » van Jean-Pierre De Saedeleer, 
fresco in gegoten koper en brons op een zwartgeverfd 
houten paneel. 



5. _ A A N G R O E I V A N D E D O K U M E N T A T I E 

(foto's, dia's, cliché's, postkaarten, enz.) 

Onze dokumentatie is dit jaar aangegroeid met (giften en 
aankopen) : 
a) 92 foto's van dokumenten van het Muséum ; 
b) 35 diapositieven ; 
c) 6 cliché's ; 
d) 17 postkaarten. 

6. — A A N G R O E I V A N D E BIBLIOTHEEK 

(boeken, bekendmakingen, katalogussen, enz.) 

a) 41 verschillende boeken en bekendmakingen over Brussel ; 
b) 22 katalogussen van tentoonstellingen die in België en in 

het buitenland plaats hadden. 

C. — Inrichtingen, organisatie, allerlei. 

1. — INRICHTNG E N ORGANISATIE 

Er werden herstellingswerken uitgevoerd aan het trappen-
huis en de overlopen — terselfdertijd werd een nieuwe verlich
ting aangebrachtdie de tentoongestelde werken beter tôt hun 
recht doet komen. Op de laatste overloop werd een nieuwe 
toonkast geplaatst. 

2. — A L L E R L E I 

a) Uitlening van werken voor tijdelijke tentoonstellingen : 

Het Muséum heeft werken, behorend tôt zijn verzame-
lingen, aan de volgende tentoonstellingen uitgeleend : 
1) Tentoonstelling «Het Leven in de XVIII e eeuw », 

in de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedems, 
van 30 januari tôt 15 maart ; 

2) Wereldtentoonstelling 1970 in Osaka : 



3) Tentoonstelling « Fastes militaires du Pays de Liège », 
in het Musée d'Art Wallon te Luik , van 24 oktober 
tôt 29 november ; 

4) Tentoonstelling ter ère van Jules Bordet te Zinnik van 
14 tôt 30 novmeber ; 

5) Tentoonstelling « L ' A r t philatélique belge », in het 
Stadhuis van Brussel op 20 december. 

b) De reservekollekties van het Stadsmuscum werden opge-
sîagen, ter versiering van de lokalen : 
1) in het voorlichtingscentrum van Brussel (Eikstraat 8 

en Grote Markt) ; 
2) van de Maatschappij van de Ommegang, Vlaamse-

steenweg. 

c) Artistieke en kuliurele manijestaties : 
Conferentie- en Tentoonstellingszaal : 
— gewone vergaderingen van het bureau en de raad 

van beheer van de Belgische Museumvereniging ; 
— tentoonstelling van foto's door de « Cercle photogra

phique de Bruxelles », van 16 tôt 25 oktober. 

Muséum : 
1) 20 maart te 14 uur : geleid bezoek voor de leden van 

de groepering « Plaisirs de la Belgique ». gevolgd door 
een thee in de Kariatidenzaal op de gelijkvloerse ver-
dieping ; 

2) 28 april te 19 uur : geleid bezoek voor de leden van 
de « Cercle Royal Gaulois » gevolg door een koud 
buffet in de zaal van de Omwenteling 1830 en door 
een lezinig over de Grote Markt met projektie van dia-
positieven door de H . Prefect Van Houte in de confe-
rentiezaal op de benedenverdieping ; 

3) 29 mei te 16 uur : algemene vergadering van de 
« Denier des écoles », gevolgd door een bezoek aan het 
Muséum en een receptie in de keramiekzaal op de 
eerste verdieping ; 

4) 21 september te 18 uur : voorstelling aan de pers van 
een werk van Anne en Paul V a n Ypersele de Strihou 



« Laeken, Résidence Impériale et Royale », gevolgd 
door een receptie in de Keramiekzaal op de eerste 
verdieping in aanwezigheid van talrijke personaliteiten. 

5) 15 december te 17 uur: geleid bezoek voor de leden 
van de « Cercle International d'Echanges culturels », 
gevolg door een receptie in de Keramiekzaal op de 
eerste verdieping. 

d) Feesten op de Grote Markt : 
Ter gelegenheid van deze manifestaties werd het balkon 
van het Broodhuis 's morgens, 's namiddags of 's avonds 
bezet door mensen die door de Gemeenteraad uitgenodigd 
werden. 

e) Geleide bezoeken : 
1) De dienst der geleide bezoeken heeft gewerkt zoals ver

meld in het begin van dit verslag ; 
2) A l deze bezoeken werden door de wetenschappelijke 

geleidsters van het Stadsmuseum gedaan en werden met 
grote belangstelling gevolg. De schoolbezoeken werden 
voorbereid in funktie van het programma van het 
schooljaar en van de onderwerpen, door de leraren 
gevraagd ; 

3) De bezoeken, voorbehouden aan groeperingen, hadden 
als thema, hetzij een beknopt algemeen bezoek, hetzij 
afzonderlijke bezoeken aangaande bepaalde onderwer
pen ; 

4) Bovendien leidde de Conservator van het Muséum 
hetzij Belgische en buitenlandse personaliteiten, hetzij 
verschillende groeperingen. Zij heeft ook, en dit ter 
gelegenheid van ontvangsten ingericht door het Collège 
van Burgemeester en Schepenen. de rijkdommen van 
het Stadhuis aan deze personaliteiten toegelicht. 

f) Aanplakbiljetten : 
De affiches van het Stadmuseum werden door de bevoegde 
dienst in de stad aangeplakt. 

g) Werken. 
1) Inventaris van de dossiers der giften en opmaking van 

2881 steekkaarten ; 



2) Inventaris van de dossiers der legaten en opmaking 
van 50 steekkaarten ; 

3) Inventaris van de dossiers der aankopen en opmaking 
van 287 steekkaarten ; 

4) de inventaris van de bibliotheekboeken werd voort-
gezet en er werden 225 steekkaarten opgemaakt ; 

5) De spéciale dokumentatie over Brussel, behorend tôt 
de verzamelingen van het Stadsmuseum, werden ge-
bruikt als illustratie voor boeken, werken, artikels, 
films, televisieuitzendingen, enz. ; 

6) Op administratieve gebied werden talrijke al dan niet 
officièle verslagen, brieven, nota's, allerlei dokumenten 
enz. opgesteld. Buiten de vele vragen naar inlichtingen 
over het Muséum zijn verzamelingen, die zowel van-
uit het buitenland als vanuit het binnenland toekwa-
men, zorgde de Conservator ook de rangschikking, de 
presentatie en het onderhoud van de tentoongestelde 
voorwerpen. 

h) Het Patricièrshuis : 

Er werden belangrijke werken uitgevoerd in de tweede 
helft van het jaar : 
— vernieuwing van de ramen en het traliewerk van de 

vijf vensters van de benedeniverdieping ; 
— volledige vernieuwing van de elektrische installatie ; 
— nieuwe verlichting op de binnenkoeren ; 
— herstelling van de conciergewoning vooraleer de nieuwe 

huisbewaarders er hun intrek nemen. 

i) Muséum Schott : 

Niets bijzonders te vermelden in de loop van het jaar. 
Het Muséum is twee dagen per week toegankelijk voor 
het publiek. 

In 1970 werden er 199 bezoekers geteld. 
Verschillende groeperingen hebben de tentoongestelde wer
ken bewonderd. 



Hoofdstuk XIII Openbare Onderstand 
Sociale Werken 
Sport 

a) Openbare Onderstand. 

Besruursakten. 

In de loop van het jaar 1970 heeft de Gemeenteraad zijn 
toelating, zijn goedkeuring of zijn advies gegeven betreffende 
een groot aantal administratieve handelingen van de Commis
sie van Openbare Onderstand. 

De Raad heeft eveneens de begrotingen, de begrotingswij-
zigingen en rekeningen van de Commissie, alsook deze der 
ondergeschikte inrichtingen : Blindenhuis, Sint-Geertruidage-
sticht en Tennis voor ouderlingen « Aux Ursulines », goedge-
keurd. 
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Hieronder de vergelijkende tabel der dossiers, onderzocht 
door het Stadsbestuur in 1969 en 1970 : 

1969 1970 

Principe van uitgaven - Artikels 49 en 53 van de 
wet van 10 maart 1925 

Aankopen - Vervreemdingen - Overlatingen -
Ruilingen en veihuringen van onroerende goe
deren. - Artikels 47 en 52 van de wet van 
10 maart 1925 

Medisch personeel : nieuwe betrekkingen - Artikel 
93 van de wet van 10 maart 1925 

Administratief-, werklieden- en verpleegpersoneel : 
nieuwe betrekkingen - Artikel 33 van de wet van 
10 maart 1925 

Aanbestedingen. - Artikel 54 van de wet van 
10 maart 1925 

Legaten. - Artikel 51 van de wet van 10 maart 
1925 

Totalen : 

85 

69 

3 

17 

65 

3 

152 

69 

17 

52 

78 

6 

Principe van uitgaven - Artikels 49 en 53 van de 
wet van 10 maart 1925 

Aankopen - Vervreemdingen - Overlatingen -
Ruilingen en veihuringen van onroerende goe
deren. - Artikels 47 en 52 van de wet van 
10 maart 1925 

Medisch personeel : nieuwe betrekkingen - Artikel 
93 van de wet van 10 maart 1925 

Administratief-, werklieden- en verpleegpersoneel : 
nieuwe betrekkingen - Artikel 33 van de wet van 
10 maart 1925 

Aanbestedingen. - Artikel 54 van de wet van 
10 maart 1925 

Legaten. - Artikel 51 van de wet van 10 maart 
1925 

Totalen : 242 374 

Vergelijkende tabel der dossiers voorgelegd aan het Col
lège in 1969 en 1970 : 

1969 1970 

Op pensioen gestelden 71 87 

* 
* * 



Openbare Kas van Lening. 

In de loop van het jaar 1970, heeft de Gemeenteraad het 
mandaat van drie administrateurs hernieuwd voor een période 
van vier jaar, een nieuwe griffier benoemd, verscheidene arti-
kels van het organiek règlement gewijzigd, voorgesteld een 
wijziging te brengen aan het artikel 23 van de wet van 
30 april 1848 en verscheidene administratieve handelingen 
goedgekeurd. 

Bedrag van de bewerkingen in 1970 : 

118.752.250 frank (116.688.775 frank in 1969). 

Vrijwillige losmakingen : 

113.701.370 frank (115.619.070 frank in 1969). 

Losmakingen door verkoop : 

3.697.200 frank (3.846.950 frank in 1969). 

Maatschappelijke stand der ontleners : 
Werklieden 23,— % 
Bedienden 30,— % 
Vrije beroepen 4,— % 
Handelaars 6,— % 
Gepensioneerden en op rust gestelden . . 2,5 % 
Allerlei (militairen, nomaden, studenten) . 2,5 % 
Zonder beroep (*) 32,— % 

(*) Het gaat hier vooral om gehuwde vrouwen handelend voor 
rekening van het huisgezin. Dit percentage mag dus evenredig ver-
deeld worden over de andere kategorieën. 
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Krankzinnigen - Opsluitingen. 

Overeenkomstig de bepalingen van het artikel 93 van de 
Gemeentewet en van de wet van 18 juni 1850 op het régime 
der krankzinnigen, gewijzigd door deze van 28 december 1873, 
heeft het Schepencollege zich in 1970 uitgesproken over : 

100 gevallen van opsluitingen (96 in 1969) ; 

96 gevallen van vrijlatingen op proef van personen geïnter-
neerd bij het Instituut voor Psychiatrie, overeenkomstig 
artikel 15 van de wet (91 in 1969) ; 

Anderzijds, 

311 personen werden rechtstreeks toegelaten in een inrichting 
voor geesteszieken (Instituut voor Psychiatrie of pro-
vincieoorden) (245 in 1969) ; 

14 personen werden voorlopig toegelaten en vrijgelaten zon-
der dat een opsluitingsmandaat te hunner opzicht werd 
opgesteld (26 in 1969) ; 

40 personen werden onderzocht en niet toegelaten (35 in 
1969). 

* 
** 

Preventieve onderstand tegen landloperij. 

In de loop van het jaar 1970, heeft de Dienst voor Preven
tieve Onderstand tegen landloperij, in samenwerking met het 
Sociale Werk voor Wederaanpassing, het geval van 816 per
sonen onderzocht, waarvan er 328 het voorwerp hadden uit-
gemaakt van vroegere veroordelingen en 20 vroeger pupillen 
van de Kinderrechter waren. 

De maatregelen genomen ten opzichte van al deze personen 
verdelen zich als volgt : 
680 werden ondergebracht in tehuizen van het Werk der 

Herbergzaamheid ; 
166 werden terug aan het werk gesteld ; 
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23 hebben genoten van een hulp om hun vvoonplaats of de 
plaats van het werk te bereiken ; 

1 werd in een gesticht voor ouderlingen geplaatst ; 
124 werden ter beschikking van het Politieparket gesteld, 

met het oog op hun eventuele onderbrenging in Liefda-
digheidskolonies van de Staat ; 

680 werden begunstigd met eetmalen ; 
33 werden begunstigd met medische zorgen,; 
4 werden begunstigd met kleding ; 

75 kinderen werden overdag in kribben of gemeentescholen 
van de Stad Brussel geplaatst. 

Wat de voogdij der landlopers die vervroegd werden vrij-
gelaten uit de Weldadigheidskolonies van de Staat betreft, 
valt er op te merken dat op 33 personen er zich 19 aan voor-
noemde voogdij hebben onttrokken. 

De geldelijke maatregelen verdelen zich als volgt : 
33 bewaargevingen van geld werden aan de Dienst toever-

trouwd, d.w.z. 104.070 frank ; 
78 terugbetalingen werden uitgevoerd, d.w.z. 89.750 frank. 

De Dienst is, in de loop van het dienstjaar 1970, over-
gegaan tôt 30 onderzoeken die de vrijlating der landlopers 
geïnterneerd bij de Weldadigheidskolonies van de Staat, voor-
afgaan. 

* 
** 

Liefdadigheidsmanifestaties. 

Ter gelegenheid van de verschillende liefdadigheidsmanifes
taties ingericht in de loop van het jaar 1970 en gecontroleerd 
door de Dienst van Openbare Onderstand, Sociale Werken 
en Sport, werd een bedrag van 23.715.089 frank ingezameld. 
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Dit bedrag verdeelt zich als volgt : 

Aantal 
manifes

tâmes 

Ingezam. 
bedragen 

Bedrag 
der winst 

I. Inzamelingen op de openbare 
weg en op openbare plaat
sen : 

a) Inzamelingen in de Brus
selse agglomeratie . . . 

b) Plaatselijke inzamelingen. 

IL Inzamelingen ten huize : 

Inschrijvingslijsten . . . . 

III. Tombola's 

Totalen : 

18 

18 

5 

70 

130 

1.955.062 

2.338.277 

127.823 

1 6.887.029 

2.406.898 

1.946.787 
2.325.102 

127.823 

10.409.549 

1.945.508 

I. Inzamelingen op de openbare 
weg en op openbare plaat
sen : 

a) Inzamelingen in de Brus
selse agglomeratie . . . 

b) Plaatselijke inzamelingen. 

IL Inzamelingen ten huize : 

Inschrijvingslijsten . . . . 

III. Tombola's 

Totalen : 241 23.715.089 16.754.769 

I. Inzamelingen op de openbare 
weg en op openbare plaat
sen : 

a) Inzamelingen in de Brus
selse agglomeratie . . . 

b) Plaatselijke inzamelingen. 

IL Inzamelingen ten huize : 

Inschrijvingslijsten . . . . 

III. Tombola's 

Totalen : 

Ter gelegenheid van de hierbovengemelde inzamelingen, 
heeft de Dienst 3.695 collectebussen gelood. 

Anderzijds, heeft ze de toelating verleend aan 20O Werken 
om een tombola of loterij in te richten, het afstempelen door 
de Dienst, van 833.800' tombolabiljetten en 124.983 loterij-
omslagen met zich meegebracht. 

* 
** 

De verpleeginstellingen van de Commissie van Openbare 
Onderstand hebben in de loop van het dienstjaar 19701 de 
hiernavermelde aktiviteiten opgetekend : 
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I. — Aantal verpleegdagen per inslelling. 

1) Volgens het verblijf van de zieken : 

Gedomicilieerd 
te Brusssel 

Niet-Brusselaars Totaal 

a) Universitair Sinl-Pietersziekenhuis 

b) Universitair Brugmannziekenhuis 

c) Instituut Bordet 

d) Instituut voor Psychiatrie 

e) Stichting Henri Lambert 

f) Instituut G . Brugmann 

g) Stichting de Latour de Freins 

42.696 

57.507 

4.491 

1 1.324 

1.757 

10.383 

14.055 

130.233 

1 19.204 

32.251 

30.909 

16.759 

16.173 

18.090 

172.929 

176.71 I 

36.742 

42.233 

18.516 

26.556 

32.145 



2 ) Volgens de toelatingswijze : 

Zieken toegelaten 
in uitvoering van 

de wetten van 2 en 
3-4-1965 

Andere zieken Totaal 

a) Universitair Sint-Pietersziekenhuis 

bï Universitair Brugmannziekenhuis 

c) Instituut Bordet 

d) Instituut voor Psychiatrie 

c) Stichling Henri Lambert 

f) Instituut G . Brugmann 

g) Stichting de Latour de Freins 

98.280 

77.688 

9.395 

18.283 

428 

1.769 

17.633 

74.649 

99.023 

27.347 

23.950 

18.088 

24.787 

14.512 

172.929 

176.711 

36.742 

42.233 

18.516 

26.556 

32.145 



H . — Aantal zieken toegelaten in de instellingen : 

St-Pieters-
ziekenhuis 

Brugmann-
ziekenhuis 

Instituut 
voor 

Psychiatrie 

Instituut 
Bordet 

Totaal 

! Zieken toegelaten in uitvoering van de wetten van 
2 en 3-4-1965 op de onderstandswoonst . . . . 
a) Brusselaars toegelaten wegens spoedgeval of op 

b) Niet-Brusselaars toegelaten wegens spoedgeval. 

Totalen van a) en b) : 
2. Zieken « andere categorieën » : 

e) Toegelaten op eis van de C.O.O. die een over-
eenkomst hebben afgesloten : 

1) Brusselaars 
2) Niet-Brusselaars 

f) Toegelaten op eis van de C.O.O. die geen over-
eenkomst hebben afgesloten : 

Partiële betalende mutualisten : 

Totalen c) tôt g) : 

A l ge me ne totalen 1 en 2 : 

3.252 
5.646 

2.396 
2.054 

249 
172 

1 18 
398 

6.015 
8.270 

! Zieken toegelaten in uitvoering van de wetten van 
2 en 3-4-1965 op de onderstandswoonst . . . . 
a) Brusselaars toegelaten wegens spoedgeval of op 

b) Niet-Brusselaars toegelaten wegens spoedgeval. 

Totalen van a) en b) : 
2. Zieken « andere categorieën » : 

e) Toegelaten op eis van de C.O.O. die een over-
eenkomst hebben afgesloten : 

1) Brusselaars 
2) Niet-Brusselaars 

f) Toegelaten op eis van de C.O.O. die geen over-
eenkomst hebben afgesloten : 

Partiële betalende mutualisten : 

Totalen c) tôt g) : 

A l ge me ne totalen 1 en 2 : 

8.898 4.450 421 516 14.285 

! Zieken toegelaten in uitvoering van de wetten van 
2 en 3-4-1965 op de onderstandswoonst . . . . 
a) Brusselaars toegelaten wegens spoedgeval of op 

b) Niet-Brusselaars toegelaten wegens spoedgeval. 

Totalen van a) en b) : 
2. Zieken « andere categorieën » : 

e) Toegelaten op eis van de C.O.O. die een over-
eenkomst hebben afgesloten : 

1) Brusselaars 
2) Niet-Brusselaars 

f) Toegelaten op eis van de C.O.O. die geen over-
eenkomst hebben afgesloten : 

Partiële betalende mutualisten : 

Totalen c) tôt g) : 

A l ge me ne totalen 1 en 2 : 

32 
174 

25 
1.883 

87 
1.128 

627 
3.643 

5 

50 

63 
2.819 

34 
505 

523 
2.284 

10 
297 

5 

139 

1 
32 

6 

149 

20 
423 

115 
1.247 

37 

230 

98 
5.148 

146 
2.195 

1.266 
7.206 

! Zieken toegelaten in uitvoering van de wetten van 
2 en 3-4-1965 op de onderstandswoonst . . . . 
a) Brusselaars toegelaten wegens spoedgeval of op 

b) Niet-Brusselaars toegelaten wegens spoedgeval. 

Totalen van a) en b) : 
2. Zieken « andere categorieën » : 

e) Toegelaten op eis van de C.O.O. die een over-
eenkomst hebben afgesloten : 

1) Brusselaars 
2) Niet-Brusselaars 

f) Toegelaten op eis van de C.O.O. die geen over-
eenkomst hebben afgesloten : 

Partiële betalende mutualisten : 

Totalen c) tôt g) : 

A l ge me ne totalen 1 en 2 : 

7.599 6.283 484 1.960 16.326 

! Zieken toegelaten in uitvoering van de wetten van 
2 en 3-4-1965 op de onderstandswoonst . . . . 
a) Brusselaars toegelaten wegens spoedgeval of op 

b) Niet-Brusselaars toegelaten wegens spoedgeval. 

Totalen van a) en b) : 
2. Zieken « andere categorieën » : 

e) Toegelaten op eis van de C.O.O. die een over-
eenkomst hebben afgesloten : 

1) Brusselaars 
2) Niet-Brusselaars 

f) Toegelaten op eis van de C.O.O. die geen over-
eenkomst hebben afgesloten : 

Partiële betalende mutualisten : 

Totalen c) tôt g) : 

A l ge me ne totalen 1 en 2 : 16.497 10.733 905 2.476 30.611 

! Zieken toegelaten in uitvoering van de wetten van 
2 en 3-4-1965 op de onderstandswoonst . . . . 
a) Brusselaars toegelaten wegens spoedgeval of op 

b) Niet-Brusselaars toegelaten wegens spoedgeval. 

Totalen van a) en b) : 
2. Zieken « andere categorieën » : 

e) Toegelaten op eis van de C.O.O. die een over-
eenkomst hebben afgesloten : 

1) Brusselaars 
2) Niet-Brusselaars 

f) Toegelaten op eis van de C.O.O. die geen over-
eenkomst hebben afgesloten : 

Partiële betalende mutualisten : 

Totalen c) tôt g) : 

A l ge me ne totalen 1 en 2 : 



III. — Aantal raadplegingen. 

a) Universitair Sint-Pietersziekenhuis . . . . 196.340 

b) Universitair Brugmannziekenhuis . . . . 78.823 

c) Instituut voor Psychiatrie 4.562 

d) Instituut J. Bordet (dienst voor neuro-chirur
gie) 1.572 

e) Instituut Eastman 
1. Raadplegingen 18.574 
2. Behandelingen 26.953 

f) Rusthuis van de Infirmerie 2.683 

Totaal . . . 329.507 

IV. — Aantal onderhoudsdagen. 

a) in de rusthuizen : 

1. Rusthuis van de Infirmerie 171.879 
2. Rusthuis van het Instituut Eastman . . 21.735 
3. Stichting Pachéco 4.740 
4. Verenigde Godshuizen 27.505 
5. Complex Jouët-Rey 17.131 
6. Ouderlingengesticht « Aux Ursulines » . 69.952 
7. Sint-Geertruidagesticht 42.407 
8. Blindenhuis 48.848 
9. Vrije Kolonie van Geel 1.675 

10. Private Rusthuizen 213.0*66 

Totaal . . . 618.938 

b) in de weeshuizen : 

1. Tehuis t Juliette Herman » 31.709 
2. Tehuis « Onze Jongens » 12.694 
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3. Tehuis « Ange Wibin G illard » . . . 3.305 

4. Instellingen die niet aan de C.O.O. toe-
behoren 15.346 

5. Plaatsing bij particulieren en in bewaar-
plaatsen 49.739 

Totaal . . . 112.793 

V. — Globaal bedrag van de uitgereikte hulpverle-
ningen 72.016.258 

Aantal personen aan wie hulp werd verstrekt 
(situatie op 31 december 1970) . . . . 3.094 

V - — Belangrijke werken uitgevoerd in de loop van het jaar 1970. 

— Sint-Pietersziekenhuis. — Uitbreiding van de Centrale 
Sterilisatie en meubilaire en materiële uitrusting. — Wer
ken voor de bescherming tegen de brandrisico's. — Ver-
bouwing van de oude lokalen van het laboratorium voor 
clinische biologie in lokalen voor rontgenfotografie. — 
Levering en plaatsing van twee nieuwe ketels en drie 
stookolietanks in de thermo-elektrische centrale. 

— Brugmannziekenhuis. — Aankoop van een toestel om bij 
middel van vloeibaar gas te steriliseren en bestemd voor 
de dienst van algemene heelkunde. — Modernisering van 
het sterfhuis en van de zalen voor lijkschouwing. — Plaat
sing van nieuwe autoclaves in de centrale sterilisatie. — 
Plaatsing van een zuigventilatie in de keuken. — Bouw 
van een nieuw operatiekwartier in de dienst voor alge
mene geneeskunde. 

— Instituut Bordet. — Plaatsing van een zuurstofverdeler 
aan de bedden der zieken voor de dienst der intensieve 
zorgen. 

— Rusthuis van de Infirmerie. — Werken voor de bescher
ming tegen de brandrisico's. — Installatie van een warm-
waterverdeler. 
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— Verenigde Godshuizen. — Transformatie van vroegere 
gebouwen (ruwbouw, verwarming en elektriciteit). 

— Tehuis Juliette Herman. — Oprichting van een model-
centrum voor de gemeenschappelijke opvoeding van een 
groep kinderen. 

— Complex Jouët-Rey. — Installatie van een centrale ver
warming in 8 kleine huisjes. 

— Linnendienst. — Aankoop van een automatische droog-
kuismachine. — Aankoop van een groep voor het strijken 
van klederen. 

VII. — Belangrijke aankopen van medisch u i t r u s t i n g s m a t e r i a a l . 

7. Sint-Pietersziekenhuis : 
1 beweeglijke operatietafel — 1 zuurstoftent met motor 
om te verwarmen en af te koelen — 1 universeel adem-
halingstoestel — 1 volumemeter om het bij isotopen be-
wegende bloedvolume te meten — 1 toestel voor radio-
grafie en radioscopie — wijziging van de installatie van 
de beeldversterker van de zaal B — 1 operatietafel — 
1 microscoop voor operaties — 1 fotocoagulatie van het 
netvlies — 1 operatietafel. 

2. Brugmannziekenhuis : 
1 ademhalingstoestel met een groot vermogen — 1 elek-
trisch operatiemes — 1 beweeglijk toestel voor radio-
grafie — 1 matras met warm en koud watercirculatie — 
1 elektrische aangedreven operatietafel — 1 apparaat 
voor anesthesiologie — 1 ademhalingstoestel voor anes-
thesie — 2 apparaten voor anesthesie — 2 matrassen 
die verwarmen en afkoelen door watercirculatie — 1 in
stallatie voor toezicht op hartaandoeningen. 

3. Instituut Bordet : 
1 eenheid van visueel toezicht op afstand — 1 toestel voor 
het automatisch meten van de frekwentie van de hart-
kloppingen — 2 apparaten voor physiologische kontrole 
en voor elektrocardiografisch toezicht — 1 apparaat voor 
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hypotermie met water circulatiematras — 1 kunstmatig 
ademhalingstoestel — 1 oscilloscoop met twee kanalen — 
1 Clowardtoestel — 2 apparaten voor kontrole van hart-
kloppingen — 1 elektrisch operatiemes. 

V i n . — Aantal agenten in de administratiedienst (C.O.O.). 

Toestand op 31 december 1970. 

a) administratief kader 458 

b) gezondheidskader : 
1) geneesheren verbonden aan de verpleeg-

instellingen 424 
2) geneesheren verbonden aan andere instellin-

gen 18 
3) apothekers 11 
4) leden van het technisch gezondheidspersoneel 146 
5) leden van het verplegend en verzorgend per-

soneel 1.492 

c) leden van het werkliedenpersoneel 1.534 

d) leden van het technisch niet-gezondheidsperso-
neel 34 
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b) Sociale Werken. 

Sociale dienst. 

In 1970 heeft de Sociale Dienst 5.029 aanvragen voor ver
schillende hulpverleningen onderzocht. De maatschappelijke 
assistenten hebben onderzoeken uitgevoerd en deden talrijke 
stappen bij de officiële weldadigheidsinstellingen en private 
organismen. 

Een permanentie van de sociale dienst wordt iedere dag 
verzekerd in het voormalig gemeentehuis van Laken en één-
maal per week te Haren, Neder-Over-Heembeek en in de 
Stevinstraat. Eenzelfde wordt driemaal per week in de Voor-
stadstraat verzekerd. 

Sociale dienst voor het personeel. 

Onderzochte gevallen 226 

Plaatsing van kinderen 3 
Medische en farmaceutische kosten . 170 
Leningen 21 
Hulpverleningen 6 
Familiale helpsters 6 
Allerlei 11 
Gevallen zonder gevolggeving . . . 9 

Bedrag van de tussenkomsten : 873.404 frank. 

Bedrag van de leningen : 295.094 frank. 

Opsporing : hetzij in het Gezondheidscentrum, of in het 
Brugmannziekenhuis : 5 aanvragen. 
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Voorhuwelijkssparen. 

In 1970 werden 80 aanmoedigingspremies tôt voor huwe-
lijkssparen toegekend. 

Bedrag van de gemeentelijke tussenkomst : 132.320 frank. 

Geboortepremies. 

In 1970 werden 1.348 premies verleend, hetgeen een uit-
gave meebrengt van 1.348.000 frank. 

Witte stok. 

Overeenkomstig de beschikkingen van het koninklijk be
sluit van 25 augustus 1954, heeft de Stad aan 16 blinden de 
toelating verleend om een witte stok te dragen. 

Gele stok. 

In 1970 heeft de Sociale Dienst 31 gele stokken afgeleverd 
aan ouderen van meer dan 75 jaar. 

Prijzen. 

In 1970 is de Stad Brussel overgegaan tôt uitreiking van de 
prijzen Aron-Samdam, ten gunste van twee inwoners van de 
hoofdstad. 

Paviljoenen voor op rust gestelden. 

De Stad Brussel beheerde onmiddellijk zelf of heeft actief 
deelgenomen aan het beheer van de hieronder vermelde ont-
spanningspaviljoenen voor gepensioneerden : 
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Paviljoenen : 

Jubelpark 
Sint-Annadreef 
Sint-Lambertusplein 
Stationplein 
Kluys 
Prins Leopoldsquare 

Dagelijks aanwezigheidsgemiddelde : 

100 
80 
55 
85 
6 

70 

Een zevende paviljoen werd op 28 december 1970' inge-
huldigd in de Kortenbachstraat te Haren. 

Hulp aan gezinnen. 

In 1970 is de Stad Brussel tussengekomen ten gunste van 
de inwoners van de Stad Brussel die door de hieronder ver-
melde werken geholpen werden : 

Werken Aantal 
gevallen 

Bedrag der 
tussenkomsten 

Bureau van de Familiale Dienst . . 

De Vooruitziende Vrouw . . . . 

Familiale helpsters 

26 

37 

44 

67 

13.151 F 

36.272 F 

15.875 F 

88.534 F 

De familiale helpsters van de Dienst voor Hulp aan de 
Brusselse gezinnen hebben 15.012 uren 30 gepresteerd in de 
families wonende op het grondgebied van de Stad Brussel 
of bij ambtenaren verbonden aan ons bestuur. 
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Tabel van de pensioenaanvragen van 1 januari tôt 31 de-
cember 1970 : 

Brussel 
I 

Brussel 
II N . - O . - H . Haren Totalen 

Loontrekkenden . . . 

Zelfstandigen . . . . 

Gewaarborgd inkomen 

Totalen : 

2.298 

656 

649 

1.089 

347 

310 

149 

20 

15 

34 

37 

7 

3.570 

1.060 

981 

Loontrekkenden . . . 

Zelfstandigen . . . . 

Gewaarborgd inkomen 

Totalen : 3.603 1.746 184 78 5.611 

In de loop van het jaar 1970, werden aan de bevoegde 
Ministeries 8.557 inlichtingen verstrekt en 5.2101 pensioen-
titels afgeleverd. 

Bovendien heeft de Dienst aan het Ministerie van Arbeid 
en Sociale Voorzorg, 908 pensioenaanvragen voor gebrek-
kigen en verminkten overgemaakt. 

Het aantal gegeven inlichtingen aan het bovenvermeld 
département bedraagt 4.839. 

* 
** 

Werkloosheid. 

Krachtens de wettelijke voorschriften, zijn de gemeentebe-
sturen verplicht over te gaan tôt de dagelijkse contrôle van 
de werklozen. 

Hun aantal is uiterst veranderlijk en schommelt in functie 
van verschillende faktoren : vorst, weersomstandigheden, sta-
kingen, jaarlijkse verloven, enz. 
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Hieronder een maandelijkse opgave van gekontroleerde per
sonen gedurende het jaar 1970: 

Januari: 1.707 
Februari : 1.346 
Maart: 1.064 
April : 679 
Mei : 680 
Juni : 670 
Jul i : 612 
Augustus : 611 
September : 583 
Oktober : 643 
November : 681 
December: 1.647 

Er valt op te merken dat op de 15e van elke maand de 
contrôle plaatsheeft van de gehandicapten, van de mannen 
van meer dan 60 jaar en van de vrouwen van meer dan 
55 jaar (ongeveer 400 personen). 

Gemeentelijke kribben. 

De Stad Brussel beheerde in 1970, 15 kribben en 8 kinder-
bewaarplaatsen. 

Het aantal aanwezigheidsdagen bereikte in 1970 : 126.636 
(92.2001 voor de kribben en 34.436 voor de kinderbewaar-
plaatsen) 129.412 in 1969, 93.279 voor de kribben en 36.133 
voor de kinderbewaarplaatsen. 

Daar de kribben door het Nationaal Werk voor Kinderwel-
zijn aanvaard zijn, heeft de Stad in 1970 van toelagen genoten 
die 4.058.681 frank bedragen voor drie trimesters, hetgeen 
de toelagen voor het jaar 1971 waarschijnlijk op ± 5 mil-
joen frank zal brengen (1.118.450 frank in 1969). 
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Het bedrag van de tussenkomsten van de ouders bereikte 
in 1970' 5.985.740 frank (5.615.830 frank in 1969). 

De moderniserings- en uitbreidingswerken van de kribbe 
van de Locquenghienstraat zijn beëindigd. De inhoud van 
deze instelling werd van 32 tôt 44 gebracht. 

Er worden nieuwe lokalen voor de kribbe van de Sleutel-
straat gebouwd. 

Een aantal groeperingen en personaliteiten bezochten onze 
instellingen om de organisatie ervan te bestuderen. 

Zoals ieder jaar hebben de kinderen van bepaalde kinder-
bewaarplaatsen tussen mei en oktober genoten van een ver
blijf in de Openluchtkribbe « Adolphe Max » te Vlezenbeek : 
4.198 aanwezigheidsdagen werden opgetekend (gedurende 
22 weken) (4.401 in 1969 gedurende 201 weken). 

Private kribben. 

Het bedrag van de toelagen die door de Stad aan private 
kribben werden toegekend bedraagt in 1970, 58.630 frank 
(101.724 frank in 1969). 

Kinderen in bewakîng. 

In 1970, is de Dienst voor Kribben overgegaan tôt het 
onderzoek van 34 aanvragen voor het plaatsen van 189 kin
deren, ingediend met het oog op het bewaken van kinderen 
onder de 7 jaar. 

(33 aanvragen voor 239 kinderen in 1969). 

* 

Jeugd. 

Alhoewel de Dienst voor de Jeugd nog altijd met een 
beperkt effektief werkt (het kader werd door de hogere over
heid nog niet goedgekeurd) heeft hij in de Sinte-Katelijne-
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straat n' 1 1 een informatiebureau geopend dat als taak heeft 
aile inlichtingen te leveren die de jongeren op gemeentelijk 
vlak kunnen interesseren. 

De aktiviteit wordt eveneens beperkt door de aanpassings-
werken van de lokalen van de Voormalige Régie van de Elek
triciteit, die nog lang niet voltooid zijn. 

* 
* * 

Het gemeentelijk jeugdtehuis « La Clé » zet zijn aktivitei-
ten voort en wordt talrijk en regelmatig bezocht. 

Voor hetgeen de Jeugdtehuizen en -clubs en de kreatie-
centra van privé-initiatief betreft werden de toelagen voor 
een totaal bedrag van 199.700' frank, overeenkomstig de kri-
teria die in de Gemeenteraad werden aangenomen, verdeeld 
onder 14 instellingen die op het grondgebied van de Stad 
gevestigd zijn. 

* 
* * 

De Jeugdraad, officieel geïnstalleerd op 19 januari 1970!, 
vergaderde 11 keer in de loop van het jaar 1970. 

Er werd bovendien een informatiezitting georganiseeerd 
waarin aan de Jeugdraad werd uitgelegd hoe het gemeente-
bestuur werkt en welke de belangrijkste problement zijn, 
waarmee ze af te rekenen heeft. 

Er moet spijtig genoeg betreurd worden dat de leden van 
deze vergadering tamelijk dikwijls afwezig zijn : tijdens zes 
vergaderingen op de elf was de vereiste meerderheid aan-
wezig. 

Er werden evenwel enkele « moties » gestemd en een 
advies gegeven betreffende sommige projekten waaronder dit 
betreffende de toekenning van toelagen aan de private jeugd
tehuizen. 

Tussen de verwezenlijkingen die de Jeugdraad op haar 
aktief heeft kunnen we ook nog de audiqo-visuele montage 
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c) Sport. 

1. Statistiek van de bezettingen van de speelpleinen in 1970. 

Aantal aanvvezigheden : 

— op het Vander Puttenplein 
— op het Heizelstadion . . 

37.867 
43.814 

— op het Sportcentrum van de Werkhuizenkaai . 35.488 
— op de andere speelpleinen die toelagen genieten 19.281 

Dit cijfer omvat noch de bezettingen van de speelpleinen 
langs de openbare weg noch deze van de Noordhal van het 
Zuidpaleis. 

2. Bezoeken aan de Baden van Brussel. 

— 512.910 klanten in 1970. 

3. Vele sportmanifestaties werden in onze instellingen of met 
onze medewerking ingericht ; onder de belangrijkste mogen 
wij vermelden : 

a) In de Noordhal van het Zuidpaleis : 
— de finale van de Belgische Basketbalbeker. 

b) Op het Heizelstadion : 
— voetbal : België-Frankrijk ; de finale van de Bel

gische Voetbalbeker. 
— hockey : de l s t e Europabeker (72 ontmoetingen). 
— de 7 d e Internationale Spelen voor Gehandikapten. 

hetzij een totaal van: 136.450 
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4. Voornaamste verwezenlijkingen. 

1) het bouwen van een sporthal op het Vander Puttenplein ; 

2) de oprichting van een dubbele tribune op de bij (voetbal) 
terreinen van het Heizelstadion ; 

3) de herstellingen met drainering van het voetbalveld van 
de F.C. Black Star van Neder-Over-Heembeek ; 

4) de overname en verbetering van het voetbalterrein van de 
Primerose ; 

5) uitrusten van basketbalterreinen, Antwerpse Steenweg en 
Modelwijk ; 

6) de bouw van het nieuw Sportcomplex van het 2e District, 
die eind november 1969 begon aan de Kerkveldstraat, 
kent een normaal verloop. 
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Hoofdstuk XIV Erediensten, 
Begrafenissen en 
Lijkenvervoer 

E R E D I E N S T E N 

De Gemeenteraad heeft een gunstig advies uitgebracht wat 
de rekeningen en de begrotingen betreft van de katholieke en 
protestantse kerken en van de israëlitische gemeenschap van 
Brussel. van katholieke, protestantse en anglikaanse kerken, en 
van de israëlitische orthodoxe en sepharaditische gemeen-
schappen, gelegen in andere gemeenten, maar waarvan de 
parochie of het district zich tevens over het grondgebied van 
de Stad uitstrekt. Dit gunstig advies geldt ook voor de aan
vragen om bijkomende kredieten in de begrotingen van de 
verscheidene kerken. 

Anderzijds werd een gunstig advies uitgebracht over de 
bestuursakten van de verscheidene kerken, te weten : 

O.L.V. van de Finisterrae : Hernieuwing van de huur van de 
winkel gelegen 49-51, Adolphe Maxlaan. 

O.L.V. van Goede Bijstand : Onderhandse verkoop, tôt nut 
van 't algemeen, van een stuk grond gelegen te Sint-Kwin-
tens-Lennik. 
Plaatsing van een nieuw altaar. 
Legaat. 

Verenigde Anglikaanse kerk, te Elsene : Benoeming van de 
schatbewaarder — Vaststelling van zijn borgtocht — Be-
heerkwijting van de uittredende schatbewaarder. 

Nederlandse Protestante kerk van Brussel 2 e distrikt : Verho-
ging van de woonstvergoeding van de Predikant. 
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St-Katelijne : Onderhandse verkoop aan de Maatschappij 
« Fédérale Immobiliënvennootschap van het Bouwbedrijf », 
van een terrein gelegen Osseghemstraat, te Sint-Jans-
Molenbcek. 
Overeenkomst aangaande de bouw van een nieuwe kerk. 

Nederlandse Protestantse Kerk van Brussel Ie distrikt : Onder
handse verkoop van 5 verdiepingen en 4 parkings van het 
nieuwe gebouw op de hoek van de Nieuwe Graanmarkt en 
Antoine Dansaertstraat. 

St-Niklaas : Benoeming van een nieuwe schatbewaarder — 
Vaststelling van zijn borgtocht — Beheerkwijting van de 
uittredende schatbewaarder. 
Legaat. 
Herniewing van het huurkontrakt van het gebouw gelegen 
Grasmarkt, 3. 
Herniewing van het huurkontrakt van het gebouw gelegen 
Korte Boterstraat. 1 3. 

St-Lambertus op de Heizel : Herstelling. omvorming en herin-
richting van het koor. 

O.L.V. van Laken : Oprichting in de kerk van een monument 
ter nagedachtenis van Z .E . Kardinaal Cardijn. 

Kristus-Koning : Bouw van een nieuwe kerk. 

Protestantse Libérale kerk : Benoeming van een nieuwe schat
bewaarder — Vaststelling van zijn borgtocht — Beheers-
kwijting van de ontslagnemende schatbewaarder. 

St-Rochus : Legaat. 

Goddelijk Kind Jezus : Verdeling van goederen met de kerk 
H . Klara te Jette en de kerk St-Lambertus te Brussel 2. 

St-Jan en Stefaan ter Miniemen : Verdeling van de goederen 
met de kerk St-Bernardus te St-Gillis. 

** 

De Dienst der Erediensten heeft, in samenwerking met an
dere diensten, de studies voortgezet om de administratieve for-
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maliteiten vervuld in verband met de restauratiewerken van 
de kerken St-Jan-Baptist, op het Begijnhof, O.L.V. van Grade 
Bijstand, O.L.V. ter Kameren, St-Katelijne, O.L.V. ter Ka-
pelle, Kristus Koning, Goddelijk Kind Jezus, O.L.V. van de 
Finisterrae, St-Jakob op de Koudenberg, O.L.V. van Laken, 
St-Jan en Stefaan ter Miniemen, St-Lambertus op de Heizel, 
St-Pieter en Paulus te Neder-Over-Heembeek, O.L.V. ter 
Rijke Klaren, St Rochus, O.L.V. ter Zavel, evenals van de 
St-Michiels- en Goedelekathedraal, de Protestantse kerk van 
het Muséum en de Nederlandse Protestantse kerk van het 
I e distrikt en de Israëlitische synagoog van Brussel. 

* 

Subsidies door de Stad toegekend. 

Gewone uit gave n. 

Tussenkomst van de Stad, geheel of gedeeltelijk, in de ge
wone onderhoudskosten van de kerken, tempels en pastorieën : 
120.951 frank. 

De Stad heeft tevens het tekort gedekt van de begrotingen 
van de kerkfabrieken der volgende kerken : 
— Onze-Lieve-Vrouw ter Kapelle . . . . fr. 132.966 
— Onze-Lieve-Vrouw ter Zavel 20.218 
— Protestantse Lutherse Kerk 10.116 
— Sint-Klara te Jette 27.715 
— Sint-Bernardus te Sint-Gillis 2.827 

Totaal : fr. 193.842 

Verblijfsvergoedingen toegestaan aan de pastoors, dominées 
en rabbijn : 720.024 frank. 

** 
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DIENST VOOR H E T L I J K E N V E R V O E R 

In de loop van het drieëndertigste jaar van de exploitatie als 
gemeentebedrijf van onze Dienst voor lijkenvervoer, hebben de 
lijkwagens van de Begrafenissendienst 96.180 km. afgelegd. 

4.436 transporten waarvan 3.743 lijktransporten werden 
uitgevoerd, zoals volgt hierna : 

Betaald vervoer : 
Volwassenen : 3.329. 
Kinderen: 129. 

Gratis uitgevoerd vervoer : 
Konvooien van oorlogsinvaliden met de bijhorighe-

den van eerste klas 21 
Individuele transporten van behoeftigen . . . . 28 
Collectieve transporten van behoeftigen . . . . 236 

Totaal : 285 

Vervoer gedaan door de dodenwagen op politieverordening : 
112. 

Verschillende transporten (bloemen, goederen, asse, werk-
tuigen, enz.) : 581. 

Vervoer gedaan door wagens van een partikuliere onder-
neming : 779. 

Wat de bestemming betreft verdelen de 3.743 transporten 
zich als volgt : 

— Naar een van de stadsbegraafplaatsen, naar een verblijf-
plaats of naar een station van Brussel : 1.809. 

— Naar een aan Brussel grenzende gemeente of op 10 km. 
van Brussel gelegen: 1.779. 

— Naar de provincie, op meer dan 10 km. afstand : 155. 
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Financiële resuliaten. 

INKOMSTEN 

1) Lijkenvervoer. 
Aantal Sommen 

Voor volwassenen: l s t e klas 124 fr. 421.600 
2 e klas 629 1.383.800 
3 e klas 1.823 2.369.900 
4" klas 694 624.600 
5* klas 59 17.700 

Voor kinderen : l s t e klas 3 fr. 7.500 
2" klas 2 3.200 
y klas 34 34.000 
4- klas 69 48.300 
5 e klas 21 4.200 

Totaal : fr. 4.914.800 

2) Belastingen en verschillende toeslagen . . . 3.122.000 

3) Terugebetalingen : 
a) door de Prokureur des Konings en ver

scheidene gemeenten der vervoer- en ver-
blijfkosten naar het Instituut voor Wette
lijke Heelkunde 85.557 

b) door de Commissie van Openbare onder
stand, der begrafeniskosten van behoefti-
gen uit andere gemeenten, opgenomen in 
de ziekenhuizen van Brussel (overeen-
komst) en aldaar overleden 73.400 

4) Afhoudingen voor de Pensioenkas van het 
personeel 396.224 

5) Verschillende inkomsten 15.843 

Gans totaal der inkomsten : fr. 8.607.824 
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UITBATINGSKOSTEN 

/. Rollend materieel : 

1) Materieel fr. 4.871 
2) Benzine, olie, vet 175.908 
3) Banden en herstelling ervan . . 14.145 
4) Mechanisch en elektrisch onder

houd 5.271 
5) Onderhoud en herstelling van 

koetswerk, versierselen en siera-
den 3.210 

2. Gebouwen : 

1) water, gas, elektriciteit . . . fr. 29.097 
2) Verwarming van de lokalen . . 43.825 
3) Onderhoud van de gebouwen . — 

3. Best uur : 

203.405 

72.922 

Bureaukosten, leveringen, drukwerk, telefoon, be-
lastingen,, taksen. terugbetalingen. verze-

ringen 51.697 

4. Personeel : 

1) Wedden van het bestuurs- en ad-
ministratief personeel van 50 % 
van het totaal fr. 1.275.331 

2) Lonen en wedden van de garage-
chef, begrafenisleiders, dragers 
en autobestuurders . . . . 5.354.256 

3) Pensioenen 1.544.296 

4) Uitrusting van het personeel . . 206.215 
8.380.098 
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5. Afschrijvingen : 
1) Bouw : 

2 % op 533.356 frank . . fr. 10.667 

2) Werktuigen en roerende goederen : 
5 % op 329.838 frank . . . 16.492 

27.159 

6. Allerlei : 

1) Diverse uitgaven, kleine onkos-
ten, tramonkosten, enz. . . fr. 17.073 

2) Kisten door de partikuliere on-
dernemingen geleverd . . . . 97.671 

114.744 

Algeheel totaal : fr. 8.850.025 

Samenvatting. 

Inkomsten van het dienstjaar 1970 . . . . fr. 8.607.184 

Uitgaven van het dienstjaar 1970 8.850.025 

Tegoed van de uitgaven op de inkomsten . . fr. 242.841 

Er valt op te merken dat het tekort niet alleen te wijten is 
aan de gevoelige verhoging van de wedden en lonen, maar 
ook vooral door het feit dat de vervallenheid van de lijkwa-
gens, welke maar vervangen werden in 1971, na 17 jaar 
dienst, niet de verhoging der tarieven hebben toegelaten. 

Bedrijvigheid in de garage. 

Buiten de onderhouds- en herstellingswerken uitgevoerd 
aan de voertuigen van de Dienst, heeft het garagepersoneel 
de machines en het materieel der begraafplaatsen onderhouden 
en in orde gebracht. alsook de studie gedaan aangaande de 
aankoop, de~ inrichting, de uitrusting en de versiering van de 
nieuwe lijkwagens. 
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Begraafplaatsen. 

Onderhoud van grasperkboorden en wegen. 

In orde brengen der perken van de gewone graven en van 
de vergunningen van vijftien jaar. 

Ververij, onderhoud en herstelling van het materieel en van 
de gebouwen. 

Herstelling van de monumenten door de Stad onderhouden. 

Op de begraafplaats van Brussel : 
— Plaatsing van betonnen balken op het perk van de conces-

sies van vijftig jaar. 
— Plaatsing van betonnen boorden in het perk der vergun

ningen van 15 jaar nummer 17. 
— Asphalteren der 8st<', 9" en 10'" laan. 
— Plaatsen van elektrische verlichting in de wachtkelder. 
— Vervoer en uitspreiden van as. 
— Bestrating van het voetpad lopend langs de begraafplaats, 

zijde van de Zaventemstraat. 

Op de begraafplaats van Laken : 
— Droogmaken van de dodengalerijen. 
— Herstelling van de omheiningsmuur (zijde Leopold de I 8 t e -

straat). 
— Herstelling van de voorgevel van het dodenhuis. 

* 
** 

De Stad onderhoudt bovendien 1.574 monumenten in de 
verschillende begraafplaatsen. 

! * * * 
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Vergunningen verworven in 1970. 

Begraafplaatsen 

50 jaar: 
kelders, voile grond, 

dodengalerijen 
15 jaar 

Opbrengst 
der ver

gunningen 

Deel van de 
Openbare 

Onderstand 

Deel van de 
Kerkfabriek 

O.L.V. 
van Laken 

Begraafplaatsen 

Aantal Oppervlakte 
m2 

15 jaar 
Opbrengst 
der ver

gunningen 

Deel van de 
Openbare 

Onderstand 

Deel van de 
Kerkfabriek 

O.L.V. 
van Laken 

Neder-Over-Heembeek 

Gehele totalen . . . . 

72 

25 

20 

4 

201,82 

75,05 

52,35 

9,60 

419 

82 

7 

3.824.080 

1.118.500 

976.050 

124.000 

466.520 

416.951 

13.251 

Neder-Over-Heembeek 

Gehele totalen . . . . 121 338,82 508 6.042.630 883.471 13.251 



Hoofdstuk XV Rechtszaken 

Sectie I. 

Verwervingen en ruilingen in der minne, afstanden ten 
kosteloze titel en afstanden van gemeenheden : 

A) Overgemaakte dossiers aan de Dienst voor Rechts
zaken in 1970-1971 : 176. 

B) Akten van efstand en van handlichting ontvangen in 
1970-1971 : 201 waarvan 4 bij openbare verkoop. 

Sectie II. 

Gerectelijke onteigeningen : 

A) Begonnen in 1970-1971 : 14. 

B) Vroeger begonnen en nog steeds aan gang: 16. 

Sectie III. 

§ 1. — Bijzondere geschillen ontstaan in 1970-1971. 

J. 26.812 — Vercouter (eiseres). 
De heer Pierre Vercouter die het beroep van leurhandelaar 

uitoefent, was aan de Stad een som van 33.730 frank verschul-
digd als vergoeding voor een standplaats in het Terkameiren-
bos. Daar deze schuldenaar weigerde te betalen, werd hij 
gedagvaard en veroordeeld. De invordering van het verschul-
digd bedrag wordt ver der gezet. 

/. 27.179 — Tricot(verweerster). 
De heer Jean Tricot heeft de Stad en de Belgische Staat 

gedragvaard ten einde betaling te bekomen van een bedrag 
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van 3.850 frank, dat de schade dekt die veroorzaakt werd 
aan zijn wagen, door een duikerplaat. De zaak is aan gang. 

/. 26.851 — Loix (eiseres). 
Op 1 januari 1970 werd de heer Victor Loix, gespeciali-

seerde werkman van de Stad, gedood tijdens een verkeerson-
geval dat veroorzaakt werd door een wagen, bestuurd door 
de heer Fernand Condez. Deze laatste werd vervolgd en de 
Stad heeft zich burgerlijke parti] gesteld ten einde de begra-
feniskosten en het loon dat werd uitbetaald voor de maand 
januari 1970, terug te vorderen. Na de veroordeling van de 
heer Condez bekwam ze de terugbetaling. 

§ 2. — Toestand der geschillen vermeld in liet 
voorgaand verslag. 

De zaken vermeld in voorgaande verslagen zijn nog steeds 
aan gang en maken het voorwerp uit van verscheidene verplich-
tingen op het gebied van de rechtspleging of van het deskùndig 
onderzoek, te weten : Belgische Staat/ Canalisaties (J. 24.619), 
Rotty (J. 3.559), S.A. Entreprises et Travaux (J. 3.501), Van 
Nuvel (J. 3.467), Verbeek-Le Dauphin (J. 3.309), Bossu (J. 
3.695) en Bosmans (J. 25.178). 

De zaak Huygens, Nieuwkerk en deelgenoten (J. 26.372) 
eindigde met de terugbetaling aan de Stad van de verschuldigde 
bedragen. 

In de zaak Citroën en Secours de Belgique (J. 26.682), 
werd de eis die tegen de Stad werd ingesteld, afgewezen. 

§ 3 — Algemeen overzicht van de nieuwe geschillen 
behandeld in 1970-1971. 

Buiten de zaken vermeld in de vorige verslagen welke nog 
steeds aan gang zijn, werden naast de gerechtelijke onteige-
ningen, 65 nieuwe gerechtelijke zaken aan de Dienst voor 
Rechtszaken toevertrouwd. 

Hierin is de Stad : 
33 maal eiseres. 
32 maal verweerster. 
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Deze zaken kunnen als volgt worden ingedeeld : 

1) Arbeidsongevallen : 1. 

2) Vorderingen tôt schadevergoeding : 
a) ten gevolge van verwondingen opgelopen door aange-

stelden van de Stad : 5. 
b) ten gevolge van schade berokkend aan het materiaal 

van de Stad : 3. 

3) Huurcelen — huishuur : 11. 
— handelshuur : 7. 

4) Schuldvorderingen der Regieën : 1. 

5) Vorderingen waardoor de verantwoordelijkheid van de 
Stad in het gedrang gebracht wordt, uit hoofde van : 
a) lichamelijke letsels : 2. 
b) stoffelijke schade : 23. 
c) gedragingen van haar aangestelden : 1. 

6) Gemeentetaksen : 2. 

7) Decreet van 10e Vendémiaire van het IV e jaar der repu-
blikeinse jaarrekening : — 

8) Wedden en pensioenen : 3. 

9) Verscheidene : 6. 

Sectie IV. 

Inning van schuldvorderingen zonder rechtspleging : 

a) geïnde schuldvorderingen : 3. 
b) in onwaarde gebrachte schuldvorderingen : 2. 

c) lopende zaken : 13. 

Sectie V. 

Voor de Raad van State gebrachte geschillen. 
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§ 1. — Aangehaalde zaken in het verslag van J 969-1970. 

De Zaken Paterne* (CE . 93) en Thiebaut-Lefebvre (CE. 
94) worden verder gezet. 

§2. — Nieuwe zaken. 

CE. 95 : Eloot, François. 

Belanghebbende, ex-politieagent van de Stad, heeft bij de 
Raad van State een vordering tôt vernietiging ingesteld tegen 
de beraadslaging van de Gemeenteraad, waardoor hij werd 
afgezet. 

Sectie VI. 

Geopende bundels in 1970-1971 : 962. 

Sectie VIL 

Sectie voor Rechtszaken van de Gemeenteraad : deze Sectie 
hield 20 zittingen. 
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Hoofdstuk XVI Contrôle op de 
Uitgaven en de Waren 

In 1970 werd het toezicht op het regelmatig vereffenen van 
de inwendig facturering volledig gemechaniseerd. 

In verhouding tôt 1968 en 1969 ziet het aantal behandelde 
stukken er als volgt uit : 

Aanwen-
dingen 

Betalingen Totaal 

Gewone begroting. 

1968 
1969 
1970 

29.457 
31.517 
33.545 

34.682 
30.025 
32.147 

64.139 
61.542 
65.692 

Buitengewone begroting. 

1968 
1969 
1970 

1.826 
2.375 
1.969 

1.469 
1.949 
1.586 

3.295 
4.324 
3.555 

Begroting voor orde. 

1968 
1969 
1970 

2.580 
2.575 
2.487 

2.838 
2.460 
2.256 

5.418 
5.035 
4.743 

Totaal. 

1968 
1969 
1970 

33.863 
36.467 
38.001 

38.989 
34.434 
35.989 

72.852 
70.901 
73.990 
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De vermindering van het aantal betalingen op de gewone 
begrotingen in 1969 ten overstaan van 1968 is een gevolg 
van een ingevoerde vereenvoudiging bij het betalen van de fak-
turen van het verbruik van gas en electriciteit. 

Wat de sektor van de Contrôle op de Waren betreft werd 
zoals in het verleden toezicht uitgeoefend op : 
— Het brandstofverbruik van voertuigen en machines. 
— De uitvoering van de werken en leveringen voor rekening 

van de Stad. 
— Toezicht op de inventarissen. 
— Het verbruik van water, gas en elektriciteit en brandstof. 

Een nieuw gedeelte van deze sektor werd gemechaniseerd. 

Daarnaast werden zoals gebruikelijk adviezen verstrekt over 
de aard der te gebruiken materialen en de wijze van aan-
besteding. 

Tenslotte werden de administratieve en technische clausules 
van de bestekken, door de verschillende diensten of door de 
architekten opgemaakt, nagekeken. 
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