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BETOGING TER ERE VAN ACHILLE VAN ACKER 1957 – VIERING ACHILLE
VAN ACKER

Portret Achille Van Acker
Volkshuis Brugge
Affiche “Achille Van Acker Brugge 21-22 september 1957 Nationale betoging”
Markt van Brugge – opbouw tribunes en praalwagens
Allerlei werken ter voorbereiding in de stad
Zitting (?) in de stadsschouwburg (?) met op het podium o.a. Jos Van Eynde en Louis
Major. Onder de aanwezigen in het publiek: Camille Huysmans, Achille Van Acker,
Antoon Spinoy, Edward Anseele jr., Edmond Leburton, Henri Fayat, Léon-Eli Troclet,
…
Er worden cadeaus overhandigd aan Achille
Orkest
Podium: toespraak van Louis Major
Podium: toespraak van Max Buset
Podium: toespraak van Achille Van Acker
De Internationale
Zicht op het publiek en het orkest
Fakkeltocht door de straten van Brugge
Lichtshow – vuurwerk
Zicht op spandoeken in de straat: “Hulde aan A. Van Acker” – “Welkom”
Straatbeelden van Brugge
Aanplakbiljet met tekst: “Stad Brugge. Dit gebouw werd ongezond en onbewoonbaar
verklaard”
Bord aan huis met tekst: “In deze woning bracht onze Eerste Minister Achille Van
Acker zijn jongelingsjaren door”
Een ander huis met bord: “In deze woning bracht onze Eerste Minister Achiel Van
Acker zijn kinderjaren door”
Veel volk op straat
Optocht – trommelkorps
Achille van Acker is omringd door zijn familie en schudt mensen de hand, ontvangt
bloemen en kussen
Op een klein podium wordt een toespraak gehouden door …
Zicht op de toehoorders
Aan een huis/gebouw wordt een bord onthuld: “Geboortehuis van Eerste Minister
Achille Van Acker 8 april 1898”
Toespraak van Achille Van Acker
Optocht gaat verder
Achille Van Acker stapt in een auto
Zicht op het station van Brugge – een trein komt toe
Aan het raam van de trein een affiche: “Hommage à Achille Van Acker, Bruges 21 &
22 septembre 1957”
De trein komt toe in het station, veel volk op het perron
Aan de uitgang een bord met tekst: “Welkom te Brugge stad van … Bienvenu à
Bruges …
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Optocht, veel vlaggen
Een groot aantal bussen komt aanrijden
Een man verkoopt een speciale editie van de krant
Parking
Een massa volk aan de verzamelplaats bij Het Torretje – velen dragen een bordje met
tekst: “DANK”
Zicht op een openluchtbar
Spandoek: “Brugge dankt u”
Mensen op straat applaudiseren
Achille Van Acher en andere prominenten (Camille Huysmans, Sirène Blieck) zitten
op de tribune op de Markt
De betogers komen Achille op de tribune groeten
In de optocht worden veel borden en spandoeken meegedragen – bijvoorbeeld
“regering Van Acker – Nu 18 weldra 15 maanden legerdienst” – “regering Van Acker
verhoging der sociale vergoedingen met 14 milliard!” enz…
Luchtbeelden van de optocht, van de markt
Zicht op de verschillende praalwagens

