34.

VOOR RECHT EN VRIJHEID

0.00-0.07:
Pancarte: “Voor Recht en Vrijheid Kortrijk 8-9 Juli 1939”
(achtergrondmuziek)
0.07-0.19:
Beeld van het Belfort van Kortrijk. Vervolgens zien we het stadhuis waar een
Vlaamse vlag wappert. Een lied (Ons heilig ideaal ?) speelt op de achtergrond.
0.19-0.38:
We zien de prominenten, partijleden uit het stadhuis naar buiten komen.
Hendrik de Man, Naessens ( ?), August De Block, Camille Huysmans, Herman Vos en Désiré
Bouchery…
0.38-1.53 :
Zicht op de verschillende delegaties in de stoet die vertrekken. Jongeren dragen
een draagbord (een vuist met goedendag – een Vlaamse Leeuw), vlaggen. We krijgen een
zicht op de Grote Markt met veel volk.
1.53-1.57:

Twee mannen in gesprek (Naessens…)

1.57-3.26:
De stoet wordt gefilmd. We zien een aantal draagborden met opschrift: “De
strijd van 1302 gaat voort – Zij wilden wat was recht en wonnen wat zij wilden in 1939 als in
1302”. Er worden ook portretten gedragen van o.a. Emile Moyson (De Baanbreker) en
Edward Anseele sr. (De Bouwer). Verschillende delegaties passeren voorbij de camera.
3.26-3.51:
De prominenten (we zien o.a. Léon-Eli Troclet, Hendrik de Man, Camille
Huysmans) komen toe aan een standbeeld (?) en kijken naar de stoet die passeert.
3.51-4.43:

We zien de stoet eerst in vooraanzicht. Een lied wordt gezongen.

4.43-5.24:
Zicht op de de Groeningepoort met bovenop drie vlaggen. De stoet trekt er
voobij (o.a. een harmonie).
5.24-5.40:
De camera zoomt in op een bord waarop reclame gemaakt wordt voor de
kranten Vooruit en Volksgazet.
5.40-6.29:
De camera rijdt vooruit (tussen de twee rijen toeschouwers) tot aan de plaats
waar de toespraken gehouden zullen worden. Daarna maakt de camera een draai/hoek van
360°. Op die manier krijgen we de massa toeschouwers te zien.
6.29-7.06:
Een lied wordt gezongen (Vlaamse Leeuw?). Beelden van de prominenten die
toekomen (Paul-Henri Spaak, August Balthazar). De stoet trekt verder voorbij (rugzicht).
7.06-7.40:
Het koor wordt gefilmd (op de achtergrond een kiosk). De camera maakt
opnieuw een hoek van 360° over de toeschouwers.
7.40-8.03:

Toespraak van Jozef Coole

8.03-8.44:

De dirigent (De Boeck) wordt gefilmd (rugzicht). Een lied wordt gezongen.

8.44-9.40:

Toespraak August Vermeylen, gevolgd door applaus.

9.40-10.43: Toespraak August Balthazar. Tussenshots van het publiek (o.a. Hendrik de
Man met pijp).
10.43-12.13: Applaus. Een toespraak van vermoedelijk Arthur Gailly (Waal). Weeral wordt
een lied gezongen.
12.13-13.57: Toespraak Camille Huysmans (over de sociaal-economische toestand), gevolgd
door een lied. Het publiek met de vuist in de lucht.
13.53-13.58: Pancarte: “EINDE”

