126.

STOP
-

aftellen
logo ABVV
pancarte: “stelt voor”
pancarte: “STOP!”
het regent pijpenstelen
man kijkt door het raam
hond zoekt in vuilnisbak
man komt buiten, steekt sigaret op en vertrekt
close shots stappende benen
close shots voeten
stempellokaal
stempelkaarten worden afgestempeld
fabrieksschoorsteen
close shots aanschuivende voeten
close shots stempelkaarten
machines worden stilgelegd
close shot stempelkaarten die afgestempeld worden
leegstaande fabriek
bordje "fabriek te huur of te koop"
man kijkt naar fabriek
De Werker: "STOP ! aan de werkloosheid”
man keert terug naar huis maar bedenkt zich en gaat naar de optocht

-

optocht
Verschillende draagborden komen in beeld o.a. “Fabrieken open doplokalen toe”
en "Stop uw geknoei Eyskens, wij eisen terug welstand"
voorbijtrekkende massa en toeschouwers
vrouwen
wagen met spandoek: “Nnationale strijddag A.B.V.V. 29 mei voor
bestaanszekerheid”
optocht trekt voorbij
Draagborden met opschrift "de Rupelstreek eist bestaanszekerheid" en “de
Rupelstreek eist geleide economie”
verschillende shots voorbijtrekkende massa, trommelkorpsen en fanfares
Draagbord "Liever werk dan dop"
en "Geen sluiting van ondernemingen, de poorten open"
op de Groenplaats richten Achilles Reyntjes en Louis Major het woord tot de
menigte
Shots Major, menigte, tribune met o.a. Van Eynde. Een commentaarstem geeft de
inhoud van de toespraken weer.

-

-

arbeider komt terug thuis
doet verhaal aan vrouw en kinderen (alleen beeld) die aandachtig luisteren
commentaar: "Alleen het ABVV kan redding brengen"
kapitalisten tellen hun winst en drinken champagne. Commentaar: “Moeilijk om
hun macht te breken”
bezorgde vrouw met rekeningen. Commentaar: “steeds zwaardere lasten”
"kapitalisten tellen hun winst, de arbeiders hun belastingen"

-

-

dopkaarten voor oktober worden klaargemaakt en uitgedeeld
wegwaaiende stapel dopkaarten. Commentaar: “Steeds meer werklozen”
gezin werkloze. De man leest krant met oproep voor de staking
dopkaarten, lastenbrieven
"De regering van CVP en liberalen doet niets aan de werkloosheid, ze doen
nutteloze uitgaven voor militair materieel"
oproep: 29/1/1960
algemene 24-urenstaking
De Werker: Op 29 januari staken alle arbeiders 24 uur. Ook een oproep tot
algemene werkstaking
kalender: 29/1/1960
klok: 12 uur
machines worden stilgelegd, werktuigen worden weggegooid
klok: 5 uur
man ontwaakt
vrouw maakt boterhammen en koffie klaar
maakt knapzak klaar
man wijst op kalender: 29 januari
hij gooit zijn knapzak in de hoek
klok: 7 uur
vakbondsleiders bespreken de richtlijnen op de verzamelplaatsen
klok: 8 uur
massa’s arbeiders en bedienden komen hun stakerskaart ophalen in de lokalen
commentaar: "gloriedag in de geschiedenis van de Belgische arbeidersbeweging"
massa stakerskaarten worden ingevuld
beelden massa die aanschuift
bord: “Met een machtig A.B.V.V. naar nieuwe veroveringen”
Antwerpen, Grote Markt, waar veel volk verzameld is
Louis Major klimt op dak radiowagen voor toespraak
verschillende beelden, toespraak Major, menigte
klok: 1 uur
optocht door de stad
kop betoging met o.a. Louis Major
verschillende beelden optocht met o.a. Achilles Reyntjes
gemengd beeld: kaart België - betoging
klok: 12 uur
man met stempelkaart in zijn handen
hij scheurt zijn kaart
arbeider en bediende scharen zich aan zijn zijde. Lied: altijd eensgezind
kameraden)
pancarte: “EINDE”
pancarte: “verwezenlijkt door: PUNCH NIEL”

