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bijeenkomst, vergadering in Bondsgebouw? of Maison du Peuple? Zicht op het
bureau, sprekers en toehoorders.
Beelden van een optocht, betoging. Draagbord met opschrift: “Wij Vlaamse
arbeiders… strijden verbeten voort!”. We zien de optocht door de stad en
haven trekken. Voorbijgaand aan een rijkswachtkantoor worden de armen
gestrekt in de lucht gestoken. Draagbord: “Buiten met deze ongeluksregering.
Wij eisen onze rechten!”
Terug naar de bijeenkomst: toespraken, toehoorders, schaduwbeelden van de
sprekers.
Verschillende krantenknipsels worden gefilmd. O.a. “Rijkswacht kwetste
tientallen betogers te Gent … Neergekogelde staker te Luik overleden”.
Begrafenisstoet met vooraan o.a. Achilles Reintjens.
Tekst: Algemene 48-u-tramstaking. Straatbeelden zonder tram.
Gebouw van de Algemene Centrale met aan de gevel een spandoek:
“Werklozen kleine belastingbetalers invaliden. Geen twijfel… De eenheidswet
zal u nekken!”
Opgehoopt vuilnis op straat. Een groep politieagenten aan een gebouw R.T.T.
Zicht op lege industrieterreinen, havens (Schelde??)
Aanplakaffiches: “Algemene staking en de ongelukswet zal worden
weggevaagd”.
Beelden van een toespraak van Achilles Reintjens. Ook anderen nemen het
woord.
Meeting (?) op een plein (Grote Markt Antwerpen??). Tussen de massa staat
een wagen met daarop de sprekers.
Optocht met o.a. Reintjens. Ook de ordediensten zijn van de partij. Draagbord:
“Nu is ’t genoeg!”
Vuilnis op straat. Toespraak vanop een wagen. Ordetroepen houden een oogje
in het zeil.
Binnenscheepvaart: de sluizen zijn dicht (Leuvense vaart – Kampenhout
Sas??).
Aan een raam hangt een affiche: “En accord avec la F.G.T.B. notre magasin
d’alimentation sera ouvert de 10 à 13 heures…” vermoedelijk in Luik.
Sfeerbeelden van het land in staking: rijkswacht in de straten, lege
industrieterreinen en havens, gesloten restaurants en cafés.
Terug naar de bijeenkomst met aan het bureau o.a. Reintjens.
Aan een gevel hangt een bord: “Mijnheer Eyskens blijft uit onze zakken!” –
“Eenheidswet – ongelukswet”, …
Zicht op een optocht, betoging. Bord: ‘Nu is ’t genoeg”
Affiche: “Onmiddellijke algemene werkneerlegging in het Antwerpse
afgekondigd” “Gemeenschappelijke Actie mobiliseert alle krachten voor een
reusachtige strijd” “Onmiddellijke algemene staking in gans Vlaanderen”
“Rijkswacht kwetste tientallen betogers te Gent” “Betoger bij heftige relletjes
door pistoolschot gedood te Brussel”.
Aan een gevel hangt een vlag halfstok, overal in het straatbeeld is vuilnis te
zien.
Straatbeelden, veel ordetroepen, mensen kijken toe hoe voertuigen van de
ordertroepen voorbijrijden.
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Gesloten stelplaatsen van tram of goederenstation. Bord: “Verboden toegang
of men schiet”.

