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BETOOGING TER EERE VAN DE AFGEVAARDIGDEN OP HET IIIDE
KONGRES DER SOCIALISTISCHE ARBEIDERSINTERNATIONALE

Het beeld wordt telkens voorafgegaan door een tweetalige pancarte. We noteerden alleen de
Nederlandse tekst (vetjes).
.00

Van in den vroege ochtend zag men in den omtrek der statie een ongewoon
schouwspel.

.10

Beeld van een massa volk aan het Noordstation te Brussel, op zijn zondags uitgedost.

.23

De groepen richten zich naar de concentratieplaats, E. Jacqmainlaan en de
zijstraten.

.33

Beeld van de massa die zich verzamelt.

.44

Het uitzicht van de Handelaarsstraat.

.49

Beeld van mensen met vlaggen.

.59

De groepen van de roode wachten komen op een ander punt bijeen. De
Brandhoutkaai, langsheen de Vlaamse Schouwburg.

1.13

Beeld van de massa.

1.22

De vaandels komen bijeen in verschillende naburige straten. Een groep in de Van
Gaverstraat.

1.32

Beeld van mensen met vlaggen.

1.39

De stoet zet zich in beweging. Het hoofd komt aan op de Brouckèreplaats.

1.47

Kop van de stoet (op de Brouckèreplaats), de stoet draait naar links. Vooraan rijden
ruiters met borden: "Place au peuple travailleur" en "Place au pauvres". Daarachter
komt het Arbeidersverweer (de Rode Wachten).

2.06

Een groep van roode wachten van den Borinage vooraan.

2.14

Beeld van de Rode Wachten in uniform (baret, stok, schoudertas).

2.56

De menigte juicht den doortocht van den stoet toe.

3.00

Ruggelings beeld van de Rode Wachten, de camera zwenkt naar het publiek.

3.07

De Internationale neemt plaats aan het Rondpunt van de Wetstraat.

3.16

Frontaal beeld van de vertegenwoordigers van de Internationale (moeilijk te
herkennen).

3.31 Ptg. Vandervelde en zijne echtgenoten wachten op het voorbijtrekken
den stoet.
3.38

van

Beeld (mediumshot) van Vandervelde en zijn echtgenote.
Naast hen zit Adler.

3.46

Two-shot van Vandervelde en echtgenote.

3.56

De aankomst van den stoet wordt toegejuicht.

4.02

Kop van de stoet (in de Wetstraat) met ruiters. "Place aux pauvres" (links). De Rode
Wachten groeten met de stok.

4.20

De Volkskinderen komen vreugdig aan het eindpunt van den langen tocht.

4.28

Beeld van de Volkskinderen in de Wetstraat.

4.34

De afvaardigingen der jeugd uit het buitenland…

4.40

Jongeren in wit turnuniform, met fietsen.

4.44

De groep van Tsjekoslowakije begroet de socialistische arbeid-Internationale met
den roep "Nazdar".

4.54

Beeld van de Tsjechische delegatie.

5.10

De turners uit het Noorden van Frankrijk.

5.18

Beeld van turners in wit uniform.

5.41

De afgevaardigden van Duitschland komen de revolutionnaire Belgische broeders
begroeten.

5.49

Beeld van de Duitse turners.

5.58

Een groep van Belgische turners gevolgd door wielrijders uit het Luiksche.

6.04

Beeld van de turners, groetend met gestrekte arm.
Bordje "Liège". Fanfare.

6.46

Beeld fietsers.

6.57

De afgevaardigden van de Internationale beantwoorden de begroetingen met
geestdriftige toejuichingen.

7.07

Beeld van de afgevaardigden, zwaaiend naar de stoet.
Onder andere: Adler, 'Lalla' en Emile Vandervelde.

7.22

De "Arbeiterjugend" van Keulen kwam met haar groep mandolinisten.

7.29

Beeld arbeidersjeugd, mandolinespelers.

7.45

De Belgische arbeidersjeugd volgt met opgewektheid

7.50

Beeld van de arbeidersjeugd, mandolinespelers

8.02

De Belgische en de buitenlandsche studenten hebben zich aangesloten bij de
arbeidersjeugd.

8.11

Beeld studenten. Bordje "Etudiants socialistes Cologne". Fanfare, vlaggen.

8.32

Een gordijn van vaandels verbergt de roode wacht.

8.38

Beeld van het 'gordijn van vaandels'. O.a.: Antwerpen, Centrale der gemengde vakken,
Bond Moyson, Hoboken, Edeghem, Gent.
Fanfares, vlaggen, standaarden.
Moorseele, Jemappes.
Bordjes: "Ath", "Tournai", "Charleroi".

10.00 Een schilderachtige groep van metaalbewerkers uit Charleroi.
10.07 Beeld van metaalbewerkers in werkkledij, met hun werktuigen.
10.13 De roode wacht sluit den triumftocht.
10.20 Beeld (nog steeds in de Wetstraat) van de Rode Wachten in uniform.
De stoet draait naar rechts.
11.00 Het uiteengaan van den stoet. Toeschouwers en betoogers bewaren in hun hart,
…
11.10 … het versterkend beeld van de machtvolle schoonheid der betooging van de
Belgische Werkliedenpartij.
11.15 Einde.

