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GENTS PARTIJLEVEN ANNO 1947

0.00-0.06:

aftellen

0.06-3.36:
We zien een bijeenkomst (?) in de grote zaal van de Vooruit. Vooraan aan het
bureau op het podium zitten o.a. Georges Nachez en Emile Vergeylen. Verschillende
toespraken worden gehouden. Kinderen krijgen geschenken en aan volwassenen worden
medailles gegeven (huldiging ?). Beelden zijn niet altijd even scherp.
3.36-3.58:

onthulling van een gedenkplaat. Toespraak van Nachez.

3.58-6.26:
In de restaurantzaal/banketzaal van feestlokaal Vooruit wordt een feestmaaltijd
gefilmd. Er is ook een muziekoptreden en er wordt gedanst.
6.26-7.13:

Voorgevel van Ons Huis op de Vrijdagmarkt

7.13-8.40:

Vergadering (partijbestuur ?) met o.a. Georges Nachez en Emile Vergeylen.

8.40-9.11:
Voorgevel van feestlokaal Vooruit (met calicot van cinema Vooruit). We
krijgen ook een goed beeld op de ingang van Cinema Vooruit.
9.11-9.50:
In café Vooruit geeft Emile Vergeylen een toespraak (concert ??). Ook Gaston
Crommen is aanwezig.
9.50-15.50: In de Vooruit gaat een tentoonstelling over de Coöperatie (?) en Mutualiteit …
door. We zien de verschillende standen en de bezoekers. Onder de aanwezigen o.a. Gaston
Crommen, Georges Nachez, Louis Grau en Emile Vergeylen.
15.50-17.23: Een stoet vertrekt aan het Sint-Pietersstation. Vooraan loopt o.a. Georges
Nachez. De stoet trekt door de stad (o.a. Kortrijksepoortstraat). Feestlokaal Vooruit komt in
beeld (met aan de gevel een calicot van cinema Vooruit). Van bovenaf wordt de stoet gefilmd.
17.23-17.49: Bedrijvigheid in café Vooruit. We krijgen een goed zicht op de bar en de obers.
17.49-18.43: Een congres/vergadering met aan het bureau vooraan o.a. Marcel Delooze
(vermoedelijk), Louis Grau. Tussenhots van de toehoorders.
18.43-19.54: SVV-bijeenkomst (vermoedelijk in Vooruit).
19.54-21.31: Optreden in de grote zaal van feestlokaal Vooruit. Het orkest en het publiek
worden gefilmd.
21.31-24.09: We zien verschillende personen die een voordracht geven (soort wedstrijd ??).
Tussenshots van publiek, applaus.
24.09-24.16:

lege filmband

24.16-25.50: Aan de ingang van café Vooruit (draaideur) staat een groep (met o.a. Nachez).
We zien ze binnengaan. Maaltijd.

25.50-26.36: Opnieuw zien we een concert. De dirigent wordt van bovenaf gefilmd. Ook het
publiek (op de balkons).
26.36-27.40: Een tafel met sprekers (podium Vooruit). Er worden toespraken gehouden. Aan
het bureau Georges Nachez, Louis Grau, Jozef Chalmet…
27.40-29.10: We krijgen een soort comedy-show/toneelstuk te zien, afgewisseld met beelden
van een orkest.
29.10-34.13: BSP-bijeenkomst met Emile Vergeylen, Edward Anseele jr., Gaston Crommen.
Vanuit het publiek worden vragen gesteld.
34.13-34.25: Ontspanning. Kaartspel…

