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DIE BRÜCKE
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aftiteling: “Zeit im Film zeigt:”
“Die Brücke”
“mit Oblt. Lewis F. Droll Joseph Müller
und
den Männern der Lüftbrücke”
zicht op een vernielde stad, platgebombardeerde gebouwen.
Commentaarstem: Berlijn 1948, het stadsleven. Stilletjesaan herleeft
Berlijn, maar door de blokkade is er geen energie, geen stroom.
Beelden van industrie
Zicht op mensen die aanschuiven op straat. Commentaarstem: door de
blokkade zijn er geen levensmiddelen.
Luchthaven Tempelhof. Veel bedrijvigheid. Commentaarstem:
Amerikanen, Britten en Fransen.
Vliegtuigen landen, ladingen worden gelost en in vrachtwagens geladen,
ook ’s nachts. Commentaarstem: dit verschaft ook werk.
Piloten hebben daar hun basis – geënsceneerde beelden
Vliegtuig in de wolken
Ambulance
Verwoestingen in de stad
De piloten krijgen onderricht over de situatie in Berlijn en Duitsland, over
de corridor.
Soort animatie met kaart over de vliegroutes, …
Vliegtuig op de luchthaven, klaar voor vertrek
Meel wordt geleverd, geregistreerd, in vrachtwagens geladen. Het volgende
beeld is van een industriële bakkerij.
Ook kolen worden geleverd
Zicht op een bouwwerf en een fabriek
Kinderen op medisch onderzoek. Commentaarstem: Ook medicatie wordt
aangevoerd, belangrijk
Straatbeelden, tram, … allemaal danzij de luchtbrug
In winkel: eten
Vrijheid
Een man (werknemer van de luchthaven) ontvangt van een kind een
knuffelbeer om aan een Amerikaanse piloot cadeau te geven.
Luchthaven
Piloten drinken koffie
De knuffelbeer wordt overhandigd. Er wordt gedanst
De piloot neemt de beer mee naar huis, voor zijn kind.
Chocolade wordt uit het vliegtuig gedropt voor de kinderen
Zicht op de luchthaven. Man toont een krantenartikel aan de piloten. Het
vermeldt een massabijeenkomst aan de Rijksdag.
Beelden van de bijeenkomst, eis naar democratie
Luchtbeelden. Commentaarstem: vrijheid…
Radar, radio, instrumenten die de vliegtuigen begeleiden.
Een neergestort vliegtuig, brandweer, …
Er komt weer leven in West-Berlijn..
Stem: dit is de geschiedenis van de luchtbrug. Maar dit is niet alles. Niet
alleen levensmiddelen worden geleverd, er ontstaan ook vriendschappen.

-

Mensen rennen het vliegveld op, geven bloemen aan de piloten.

