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AARDBEVING SKOPJE

deel 1
aftellen
Zee, afrollende tekst: "Filmske Novosti i Zastava Film Prikazuje Dokumentarni Film
zicht op een stad, brug, verwoeste gebouwen
tekst: SKOPLJE
Beelden van de stad, straten, verkeer. Ondertussen horen we een Franse
commentaarstem
industrie, textielfabriek
verschillende nieuwe gebouwen
zicht op de verwoeste, ingestorte gebouwen. Catastrofe. Veel doden en gewonden
vluchtende mensen
ruïnes
gezinnen vluchten uit de stad, volgeladen
de eerste hulp arriveert, vrachtwagens komen toe
hulpverleners aan het werk, er wordt naar slachtoffers gezocht, puin wordt geruimd. Er
zijn veel doden gevallen
graven, huilende mensen
sommige slachtoffers worden nog levend van onder het puin gehaald. Er komt heel
veel solidariteit op gang, hulp voor het Joegoslavische volk
medische hulppost
transport per vliegtuig
ziekenhuis, gewonden worden binnengedragen
commentaarstem: er wordt massaal bloed gegeven (na oproep via radio)
verwoest Skopje
Een vrouw wordt levend van onder het puin gehaald. Maar wat met de rest van de
familie? Ook de man wordt gered.
mensen slapen de eerste nachten na de ramp in de buitenlucht
Bussen met hulpverleners komen toe, gespecialiseerde ploegen.
slachtoffers worden weggedragen
Beelden vanuit de lucht
president Tito bezoekt de verwoeste stad
grote voertuigen, kranen ruimen puin. Er worden nog doden gevonden
Twee vrouwen worden nog gered nadat hun geschreew werd gehoord
Ook in het donker wordt verder gewerkt (kunstmatig licht)
ambulances, vliegtuigen. Slachtoffers worden getransporteerd
Rode Kruis. Ziekenhuizen worden in tentenkampen ingericht
verpleegsters aan het werk
mensen buiten
oude man in pyjama
velen moeten buiten overleven
borden met opschriften om de verschillende delen van het kamp aan te duiden
deel 2
-

aftellen
beelden van de verwoeste stad
mensen redden hun goederen

bewoners
per trein vertrekken veel gezinnen naar andere oorden
vrachtwagens van het leger
veel steden in Joegoslavië vangen de slachtoffers op. We zien hen toekomen per trein
in de verschillende stations
kinderen rond een tafel, eten. Opvang voor hen wordt gezocht
Ondertussen gaat in Skopje het werk verder
bulldozer. Soldaten drinken, slapen tijdens hun pauzes
luchtbeelden
nog steeds worden slachtoffers levend bovengehaald
diplomaten bezoeken skopje
luchthaven
Commentaarstem: Skopje is het symbool van internationale solidariteit
Piloten. Goederen komen toe vanuit de USA, o.a. medisch materiaal
Bouwwerken
tentenkamp (Rode Halve Maan)
verpleegsters/medisch personeel aan het werk
Amerikaans ziekenhuis
Er wordt puin geruimd, ook met de hand
Veel ongeïdentificeerde slachtoffers, paspoorten, foto's en vingerafdrukken
oude vrouw, grafstenen
een begrafenisplechtigheid. Onder de aanwezigen o.a. Tito
de verwoeste oude stad is niet meer bewoonbaar.
verwoeste flatgebouwen, sommigen staan nog recht maar vertonen grote kraken
verwoeste schoolgebouwen, verwoeste nationale bibliotheek, musea en moskee, …
het tentkamp wordt een soort nieuwe stad, une ville de toile
voedselbedeling, winkeltjes in open lucht. Andere winkels openen opnieuw hun
deuren
brieven schrijven, kranten lezen
het leven wordt stilletjesaan hervat
zicht in de tenten, … Het leven gaat verder
Solidariteit is nodig voor de start van de heropbouw
aftiteling

