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EEN MEI 1959
-

-

titel: 1959 (in overdruk)
rede Camille Huysmans
shots Huysmans afgewisseld met shots publiek. Applaus.
rede vakbondsman Achilles Reintjens
fotografen
tussenshots van toehoorders
close trommer
stoet
wagen Volksgazet
prominenten: Huysmans, Van Eynde, Schroyens, Detiège
praalwagen
"de strijd roept"
"socialisme welvaart"
vakbondsprominenten: o.a. Louis Major en Achilles Reintjens
draagbord PMB
praalwagen PMB 50
"nationalisatie sleutelbedrijven" “Bestaanszekerheid”
kinderen
een bord aan gevel: “Grootse Rerum Novarumviering Antwerpen 7 mei”
dame op leeftijd, helemaal in het rood, komt prominenten groeten
kinderen applaudisseren
vanuit ramen kijken toeschouwers naar de stoet die passeert
slingers van op de eerste verdieping
stoet
muziekkorps
Grote markt, toeschouwers
TV-camera's
toeschouwers
turnsters op wagen
turners
praalwagen "arbeid - recht - welstand"
TV-camera's
praalwagen: stijgende werkloosheid onder Eyskens (geïllustreerd met allerlei
foto’s en grafieken)
praalwagen: "Werk voor allen"
praalwagen met regenboogvlaggen COOP
hond met rode broek en rode krans
bord ACOD
klarinetspeelsters
draagbord "staatsdiensen en parastatalen eisen 5 dagenweek van 40 uur"
draagbord: “Het gemeentepersoneel zal zijn verworven rechten en de
gemeentelijke autonomie blijven verdedigen tegen inmenging van het centraal
gezag”
"pensioen 75 % van de lonen"
draagbord "verlos ons van de kerk, o mijnHEER"
praalwagen "wij eisen arbeid"
draagbord: “Wij eisen moderne tramwagnes in het belang van de bevolking en
het personeel”
bord: “Hier is de B.T.B.”

-

harmonie
studenten
praalwagen jongeren, "onze jeugd, onze toekomst"
kinderen laten ballonnetjes op op de Meir
toeschouwer op het dak van het Sint-Jan-Berghmanscollege
verpleegsters
eretribune met prominenten (Major, Van Eynde)
bord: "kosteloze gezondheidszorg"
bord: "door een linkse politiek naar een socialistisch België"
bord: “Een economie in dienst van de mens en niet van het kapitalisme”
turners
cameraploeg
turners, handenloper, oefeningen
draagbord: "arbeid brengt welstand"
praalwagen "socialistische turngouw"
vlaggen BSP
turnsters met hoepels, kegels, vlaggen, bloemen
volksdansen
einde stoet, prominenten verlaten de tribune: Major, Huysmans, mevrouw
Huysmans, Craeybeckx, Schroyens en Major
auto’s

