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EEN MEI 1956
ABVV stelt voor
1 mei 1956
opname
A. FRANCK
W. COLLART
(titels in overdruk)
-

menigte
redevoering Camille Huysmans
shots Huysmans afgewisseld met verschillende shots van de toehoorders,
waaronder o.a. Lode Craeybeckx
redevoering vertegenwoordiger vakbond Achilles Reintjens
Huysmans in gesprek met andere prominenten
Praalwagen met opschrift: “Alleen socialisme maakt het land welvarend”
kop van de stoet met o.a. Camille Huysmans, Jos Van Eynde en Lode
Craeybeckx
praalwagen 75 jaar COOP
stoet
applaus toeschouwers
kind op bumper VW
toeschouwers
terras café Swing
dame op leeftijd, in het rood gekleed, komt prominenten hand geven
café "Zeemansvriend", foto van Huysmans (?) aan de gevel
regenboogvlaggen COOP
verkoopsters rode anjers
stoet op de Grote Markt
bevlagd stadhuis
praalwagen Volksgazet "45 urenweek"
mensen in de stoet
trommelkorps, turners met vlaggen en kegels
praalwagen natuurvrienden, ATB Kiel
volksdansen
vlaggen BSP
turnsters met springtouw, vlaggetjes, kegels
standbeeld Brabo
toeschouwers
vendelzwaaiers
turners: praalwagen met brug, handenstand op brug, oefening op brug
SVV, vlaggen
SJ, met trommelkorps en vlaggen
praalwagen "Zonnige jeugd"
volksdansen

-

mobiele filmwagen ABVV
praalwagen ABVV
prominenten vakbond, o.a. Louis Major en Achilles Reintjens
Syndicale Jeugd 25 jaar
prominenten vakbond
eretribune: Van Eynde, Huysmans, Craeybeckx, Schroyens, Detiège
vader met dochtertje op de schouders
prominenten vakbond nemen plaats op de eretribune
studenten
stiekeme kijker vanuit een mansarde op het dak van het Sint-JanBergmanscollege
muziekkorps
praalwagen BSP - ABVV
kinderen laten ballonnen op op de Meir
verpleegsters
verschillende delegaties komen in beeld o.a.
AC
diamant
draagbord: “door gemeenschappelijke actie naar welvaart”
PMB
muziekkorps
boerentoren, Meir
praalwagen ABVV, wereldbol met hamer, schilden van de verschillende
centrales
ACOD
muziekkorps
draagbord: Waarom steunt Brussel onze Vlaamse opera minder dan de
"Monnaie" ?
draagbord: “de spoorwegmannen kennen hun plichten ijveren voor hun rechten”
draagbord: “de Belgische Transportarbeidersbond treedt aan”
kraan
"in het atoomtijdperk waterkranen langs de kaaien"
verschillende borden met eisen voor de verbetering van de haveninfrastructuur,
op vorkheftrucks
draagbord: “En hier komt de havenarbeidersbond en aanverwante groepen”
praalwagen BTB, met dokwerker
mensen in de stoet, vlaggen
gehandicapte in rolwagen rijdt mee
prominenten
einde (in overdruk)

