32.

1 MEI 1954 IN GENT

verschillende losse fragementen achter elkaar gezet. Volgorde ?
0.00-0.11:

aftellen

0.11-0.20:

Zicht op de stoet. Mensen passeren, vuist in de lucht.

0.20-1.08:
We zien verschillende draagborden passeren die de geschiedenis van de
Socialistische Mutualiteit uitbeelden (Bond Moyson, Volkskliniek, …). Ook een groot
draagbord met opschrift: “50e verjaring Volkskliniek 75e verjaring Bond Moyson”.
1.08-1.17:

We zien terug de deelnemers aan de stoet. Tussenshots van het publiek.

1.17-1.20:

lege filmband

1.20-2.52:
De stoet passeert het Zuid (Wilsonplein) en het monument Anseele. We zien
een vrouw in een soort rolstoel. Heel veel draagborden met volgende opschriften: “Hoera! De
regering van de dompers is weggeveegd – Het socialisme is de toekomst! De BSP won 20
zetels in de kamers sedert 1949 – De Socialistische Partij blijft de partij van alle arbeiders!
Sluit aan! – Weldra 18 maanden dienstplicht. De Socialisten zullen woord houden – Nieuwe
industrie voor Gent! – Vereenvoudiging van het belastingswezen”.
2.52-3.23:

Beeld van het Anseelemonument en de achtergevel van feestlokaal Vooruit

3.23-3.49:

Voorgevel van Vooruit (met calicot van de cinema)

3.49-5.55:
We zien een talrijk opgekomen publiek de stoet afwachten op de Korenmarkt.
De stoet komt eraan (vooraan ordediensten ?). Weer verschijnen verschillende draagborden in
beeld “Leve 1 Mei – Feestdag Strijddag – Hulde aan onze Gentse socialistische minister Edw
Anseele”. We zien verschillende delegaties passeren alsook de prominenten zijnde Emile
Vergeylen, Edward Anseele jr., Gaston Crommen. De stoet trekt verder door de stad.
5.55-8.13:
Aankomst aan het Zuid (Wilsonplein). Aan het Anseelemonument staan de
partijprominenten, ook Georges Nachez en Marcel Delooze. Een fotograaf neemt een foto.
Weeral komen de verschillende delegaties in beeld, ballonnen worden losgelaten. Tussenshots
van het publiek.
8.13-9.05:
Beelden van andere plaatsen in de stad, draagborden en praalwagens aan de
kant, allerlei bedrijvigheid voor of na de stoet ?? (vermoedelijk voor). Ook Ons Huis
verschijnt in beeld.
9.05-16.10: allerlei fragmenten volgen op elkaar. We zien vlaggen, verschillende delegaties
in de stoet (ABVV, TCAB, CMB, Rode Valken, Socialistische Jeugd, …). De stoet passeert
het Zuid, gaat de Lammerstraat in, komt langs de Korenmarkt. Draagborden met portretten
van Billen, Jan de Ridder en Emile Moyson. Ook de pioniers van de beweging, de
gepensioneerden, nemen deel aan de stoet, weliswaar in een bus.

