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EEN MEI 1958

A.B.V.V. Antwerpen stelt voor
De 1 mei-stoet 1958
opname en montage
A. FRANCK
assistent
J. CORMON
(titels in overdruk)
-

massa
redevoering vakbondsman Achilles Reintjens
redevoering Camille Huysmans
afgewisseld shots publiek
stoet
muziekkorps
praalwagen Socialistische Gemeenschappelijke Aktie, vol rode vlaggen
prominenten: Camille Huysmans, Lode Craeybeckx, Frans Detiège en Mathilde
Schroyens
praalwagen "BSP houdt woord: verhoogd pensioen"
praalwagen Socialistische Gemeenschappelijke Aktie
toeschouwers aan de kant van de weg
verkoopsters anjers (roosjes ?)
parochiehuis Sint-Andries met calicot cinema aan de gevel
dame op leeftijd, helemaal in het rood gekleed, gaat prominenten een hand geven
vlaggen
Grote Markt, toeschouwers
verkoopsters anjers (roosjes)
stoet met Lode Craeybeckx, Camille Huysmans, Jos Van Eynde, Mathilde
Schroyens en Frans Detiège
turners met muziekkorps
vendelzwaaiers
volksdansers
vendelzwaaiers
draagbord ABVV Antwerpen
vakbondsprominenten: o.a. Louis Major en Achilles Reintjens
diamantbewerkers
turners
kinderen
praalwagen turners, handenstand op brug, oefeningen
kinderen, vendelzwaaiers, muziekkorps
"de BSP houdt woord: verminderde legerdienst 15 maanden"
draagbord METAAL

-

praalwagen "gelijk werk, gelijk loon"
"het dubbel verlof komt er"
bord: "De BSP houdt woord: 100.000 werklozen minder werkverschaffing”
draagbord de socialistische turngouw
praalwagen 1 MEI "met de BSP naar de overwinning"
draagbord voeding, hotel, kleding, boek
turnsters
praalwagen Volksgazet
close shots van mensen in de stoet
draagbord CATBA
"de BSP houdt woord: beter wonen, minder krotten"
(foto's van woningen)
muziekkorps, jongeren
ertribune: Van Eynde, Huysmans, mevrouw Huysmans, Major, Detiège
jongeren
jongeren delen pamfletten uit op eretribune
spandoek: "doe zo voort Collard"
studenten
draagbord “vrije zwemmers Antwerpen 1933 – 1958 zilveren jubileum”
draagbord: “Hier is de havenarbeidersbond en aanverwante groepen” gevolgd
door andere borden van de havenarbeidersbond
praalwagen "Het Socialisme"
kinderen laten balonnetjes op op de Meir
verpleegsters
turnsters
praalwagen "de BSP houdt woord: verhoogde sociale vergeoding"
draagbord: “Bond der bedienden”
Rode Valken "wij eisen vrede"
"Volledige Tewerkstelling"
"gewaarborgd weekloon"
vlaggen
toeschouwers met papieren hoedjes
meer arbeid en welvaart door Achille Van Acker
trommelkorps
turnsters
accordeonisten
"de BSP houdt woord: meer en beter onderwijs officeel onderwijs"
muziekkorps
turnsters met kegels
praalwagen BSP "weer winnen"
ertribune: Camille Huysmans, Jos Van Eynde, Lode Craeybeckx, Mathilde
Schroyens, Louis Major en Achilles Reintjens
prominenten einde stoet
"de BSP houdt woord"

