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MINISTER EDWARD ANSEELE JR. 1956 - 1957

(allemaal korte fragmenten met Anseele jr.)
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9e Socialistische dag postagenten in Gent. Anseele jr. komt toe in de zaal, gaat
zitten. Zicht op verschillende toespraken. Decoreren van mensen door Anseele jr.
Toespraak van Anseele jr. gevolgd door applaus.
postsorteerkampioenschap Brussel
deelnemers, wedstrijd, prijsuitreiking door Anseele jr.
internationale vrouwendag Gent
"voor vrijheid, welvaart en vrede" SVV. Zicht op de tafel met sprekers.
Toespraken, o.a. Anseele jr., bloemen worden uitgereikt, dans
10 jaar burgemeester Craeybeckx, stadhuis Antwerpen (kabinet burgemeester),
receptie met o.a. Herman Vos (?), Jos Van Eynde, Camille Huysmans, Edward
Anseele jr. en Lode Craeybeckx. Toespraken, viering
tewaterlating cargo "Belgica" Brugge. Wapperende vlaggen, close-up van de
boot die gedoopt wordt.
Anseele jr., onthulling monument, scheepswerven van Brugge 27 april 1957,
zegening dr. Mgr. Desmet, bisschop
beelden van de werf
1 mei feest te Gent volkshuis. Bord met opschrift: "De Gentse socialisten brengen
hulde aan eerste minister Van Acker"
toespraak Anseele jr., applaus. Orkest.
1ste TV bal Antwerpen (stadsfeestzaal), TV camera, eretafel, ballet, huldiging
Armand Pien, Bob Davidse, Nand Buyl + bal met mensen
Nic Bal dansend. Tafels met gasten.
tentoonstelling posterijen, postchequeambt, Anseele, Vos of Brunfaut
inhuldiging Leiemonument in Kortrijk. Wapperende vlaggen, priester. Koning
Boudewijn komt toe met auto. Onthulling van monument. Boudewijn komt toe
op de markt (?), groet de prominenten waaronder Spinoy, Anseele enz.Van Acker
legt bloemen aan een monument. Optocht, fanfare, oudstrijders, leger
academische zitting 75 jaar, Bell telefoon. Op de achtergrond een bord met
opschrift: "75 BTMC 1882 - 1957". Ervoor zit een orkest. Onder de aanwezigen
o.a.Camille Huysmans en Anseele. Toespraken.
inwijding electronische ordinator SEM Gent, onder grote belangstelling. Onder
de aanwezigen o.a. Anseele jr.
bobineer fabriek, arbeiders aan het werk. Ook typistes. Ponskaarten. Zicht op een
machine die de kaarten verwerkt.
ordinator in gang zetten + lichtjes
uitgifte nieuwe culturele postzegels. Bord waarop de nieuwe zegels afgebeeld
staan. Close-shot van de postzegels. Een rij schuift aan om de zegels te kopen.
pinkstertreffen BSP Klemskerke. Vlag. Zicht op het Torenhof.
Toespraken van Van Eynde/Anseele jr./Major. Tentoonstelling
Spelletjes, ook voor volwassenen
Flandriatocht op benedenschelde. Verschillende promintenten stappen op
waaronder Anseele. De boot vertrekt. Zicht op de haven. Kapitein.
Onder de aanwezigen ook nog Achille Van Acker en Fayat.
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Nationale dag ABVV jongeren Antwerpen. Optocht, fanfare. Eretribune met o.a.
Anseele, Spinoy, Fayat en Van Eynde. Bord: "Gelukkige jeugd in een vrije
wereld. Praalwagens.
uitbeelden werkende mannen in sportstadion. Volksdansen. Vendelzwaaien.
Toespraak Major in sportstadion, tros ballonnen
"Van de vikings tot Keizer Karel" klank en lichtspel te Gent. Publiek
Gravensteen. Backstage: bandopnemers, lichtregelaars. Receptie
begrafenis Jozef Cantré. Dodenmasker, lijkkist. Bloemenkransen. Begraafplaats,
verschillende toespraken. Grafsteen. Verschillende verwezenlijkingen, werken
van Cantré komen in beeld.
bloemencorso Gent. Korenmarkt. Optocht met reuzen, praalwagens. Kouter.
Eretribune.
opening jaarbeurs Gent. Anseele en anderen komen toe in casino? Zaal met
publiek.Verschillende toespraken. Een lint wordt doorgeknipt. Het publiek gaat
rond op de beurs.
burgemeester Chalmet Zelzate. Spandoek: "Burgemeester 25 jaar. Hulde van ons
altegaar". Chalmet met bloemen tussen de mensen. Gaat rond in een auto. Langs
de weg staan mensen met vlaggetjes. Bloementapijt met portret van Chalmet.
Optocht. Eretribune met o.a. Van Eynde en Van Acker. Toespraken.
scheepvaartsalon Gent (14-daagse van de scheepvaart). Zicht op de haven,
verschillende boten. Toespraken, toehoorders. Ook Anseele spreekt. Knipt lint
door. Het salon met o.a. maquettes, …

