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EEN MEI 1955

ABVV Antwerpen
stelt voor
1 mei 1955
(in overdruk)
-

Camille Huysmans
menigte
Camille Huysmans in gesprek met Achilles Reintjens
redevoering Huysmans
tussenshots van het publiek
redevoering Achilles Reintjens
pano over menigte
afwisselend shots spreker, menigte

STOET
-

paneel: "1 mei: arbeid en socialisme"
vlaggen
kop van de stoet met prominenten
praalwagen Volksgazet "de officiële school, school voor allen"
gezin kijkt door open raam, zicht op de toeschouwers die applaudiseren
partijpromenenten: o.a. CamilleHuysmans en Jos Van Eynde. Daarna het vervolg
van de stoet.
op alle verdiepingen kijken toeschouwers door de ramen
shot van tussen de toeschouwers
toeschouwers op het balkon (o.a. het parochiehuis Sint-Andries)
toeschouwers op de Grote markt
praalwagen Volksgazet: "Volksgazet in de spits van de strijd voor het officieel
onderwijs"
stoet, trommelkorps
accordeonisten
vrouwenbeweging
vlaggen van de verschillende delegaties
trommelkorps
turners
vlaggen turnkringen o.a. De toekomst
turnstertjes met wimpels
SVV
draagbord: "Hulde aan de arbeid"
volksdansen
vlaggen BSP
turnsters met kegels
trommelkorps, turners
praalwagen turners, met brug

-

handenstand op brug (vijf man), oefening op brug
prominenten en anderen in de stoet + toeschouwers
praalwagen COOP "Eén in de strijd, één in profijt"
regenboogvlaggen
jongeren
ABVV praalwagen, logo wereldbol met hamer
prominenten vakbond o.a. Louis Major in de stoet
draagborden : "à bas les calottes"
"leve Collard"
vakbondsprominenten (Major en Reintjens) nemen plaats op de eretribune
Major groet de stoet
de Meir, boerentoren
praalwagen AC
praalwagen Mutualiteit, met wentelende panelen over het verlof
draagbord kindervakanties de Sinjoorkens
kinderen laten ballonnetjes op aan de boerentoren
stoet
turners en turnsters, jong en oud
draagbord: “Het gemeentepersoneel van Antwerpen vraagt gelijkheid inzake
dienstprestaties door invoering der vijfdagenweek”
draagbord: “CATBA”
de verschillende centrales
draagbord: "spoormannen rekenen op minister Anseele"
textiel
filmwagen ABVV
draagbord: “PMB”

Autokaravaan 27 augustus (in overdruk)
-

eerste wagen, paneel: "60 wagens volgen !"
karavaan
laatste wagen, paneel: "Let op karavaan van 60 wagens voor U"
onthaal aan volkshuis, met fanfare
bejaarde dames zetten de dans in
shots muziekinstrumenten en dansende voeten
dans
paard in de wei kijkt naar de voorbijtrekkende autokaravaan
toeschouwers langs de weg
halte. Mensen stappen uit de auto’s. O.a. Achilles Reintjens
broodjes met koffie in een grote zaal

