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-

DE TRANSPORTARBEIDER VROEGER EN NU
(zonder geluid)
aftellen
aftiteling: “De transportarbeider vroeger en nu”
pancarte: "Waar hij woonde"
pancarte: “De eerste aanwervingsburelen”
gevels van cafés komen in beeld
stadsbeeld
pancarte: “Arm Vlaanderen”
vrouw met drie kinderen
vrouw gaat café binnen
pancarte: “Zijn 16e borrel”
ze probeert stomdronken man mee te krijgen
de dienster schenkt hem nog een borrel in
alle aanwezige mannen zijn stomdronken
vrouw sleept man mee naar huis
pancarte: “En thuis”
gezin komt thuis
Ze zitten samen aan tafel, brood wordt gesneden
1 haring wordt in stukjes gesneden en verdeeld voor gans het gezin
de man valt in slaap aan tafel
kinderen naar bed
nacht, lichten worden gedoofd
's morgens: vrouw maakt knapzak klaar voor man en geeft geld
pancarte: “Naar het werk”
man vertrekt naar werk
gevels van cafés
groepje mannen verzamelt voor aanwervingsbureel (café)
pancarte "De burelen worden geopend"
diegene die werk hebben worden aangeduid
jenever wordt uitgeschonken
pancarte: “voorwaarden en getuigschriften”
de eerste jenever wordt gedronken en betaald
pancarte: “de goede oude tijd: genever 16-urendag hongerloon”
mannen schuiven aan in een rij en krijgen geld (?)
pancarte: “de propagandist wordt uitgestoten… doch volhardt”
laden en lossen in de haven, kar met paarden
de propagandist krijgt geen werk, hij gaat terug naar huis en legt zijn eten opzij voor zijn
gezin
hij is zacht tegenover zijn kinderen
pancarte: “moeder is even moedig”
zijn vrouw draagt pamfletten rond
pancarte: “de staking”
de propagandist spreekt de dokwerkers toe
algemene instemming
een aantal dokwerkers worden door de rijkswacht opgepakt
de stakers worden uiteengedreven
pancarte: “Met gevolg ontmoediging wrok slachtoffers”

-

in overdruk op beelden van een begrafenis komen achtereenvolgens verschillende
jaartallen op het scherm: 1886 1887 1893 1900 1902 1913
pancarte: “en toch komen de Riverside Workers”
Riverside workers delen pamfletten uit in de krottenwijken
Pancarte: “Het is van den bond”
kinderen dansen
een man probeert een pamflet dat hij ondersteboven houdt, te lezen. Op pamflet staat te
lezen: Verklikkers eruit
pancarte: “Een kameraad leest voor”
Beelden van de toehoorders
Pancarte: “Aanwerving van leden”
aanwerving leden, namen worden in een boek genoteerd
pancarte: “4000 leden”
pancarte: “6000 leden”
pancarte: “8000 leden”
pancarte: “Er is lotsverbetering”
draaiende molen
gezin eet soep, vlees, groenten, aardappelen
pancarte: “Nu vindt de poes ook wat”
ook de poes eet mee
pancarte: “De wereldramp verwoest alles”
pancarte: “Oorlog”
pancarte: “1914-18”
brandende vlag van de transportarbeiders
oorlogsbeelden
pancarte: “Pour la patrie…”
kerkhof
pancarte : « de haven troosteloos verlaten »
stilliggende haven
pancarte: “1919 Nieuw leven”
pancarte: “Voorwaarts. De leiders vooraan”
pancarte: “het verleden”
pancarte: “het heden”
nieuw aanwervingslokaal
begin geluidsband

-

beeld van Antwerpen
draaiende wereldbol
beelden haven
commentaarstem: Antwerpen, venster op de wereld, symfonie van Arbeid
havenarbeid
landbouwer, graanoogst
lossen van graan in de haven. Import is aanvulling voor voedselvoorziening.
beelden havenarbeid
dokwerker poseert
commentaarstem: "de koning van de haven"
havenarbeid
kano wordt te water gelaten

-

commentaarsem: "Schelde, mogelijkheid voor sport en ontspanning, krachten opdoen
voor een volgende arbeidsdag"
havenarbeid, beeld uitvarende boot

geluidsband stopt
-

pancarte: “de zwakke kinderen der havenarbeiders worden niet vergeten en … vertrekken
naar de zee”
kindervakanties
kinderen vertrekken in Antwerpen centraal
aan zee, kinderen lopen in ’t water
pootje baden
zandkastelen
pancarte: “kindervreugde”
dansen
pancarte: “de vrije tijd van den arbeider…”
fietstoeristen
wandelaars, zingende en dansende jongeren
pancarte: “In het hartje van Vlaanderen te Rumbeecke is zelfs voor degelijke ontspanning
gezorgd”
beelden van het openluchtzwembad van Rumbeke en speelplein
pancarte: “Het Noordkasteel”
massa rond het water
pancarte: “een gezonde geest in een gezond lichaam”
sport (atletiek) en turnen
massaspel vrouwen
pancarte: “Een beter een mooier een blijder leven”
optocht
pancarte: “Een goed georganiseerde arbeidersklas is een waarborg voor socialen vrede”
vlaggezwaaien

