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STAKING BOEL-COCKERILL MEI 1977

!! Vermoedelijk zijn deel 1 en deel 2 omgewisseld
filmrol 1
- Aan een raam hangt een affiche: Cockerill arbeiders staken 1 mei AMADA. Veel volk op
straat
- Zicht op Cockerill Yards. Aan raam hangt een blad: Stakers stempelcontrole woensdag
27/04/77…. + algemene vergadering
- een groep mannen komt naar buiten (vermoedelijk stakers)
- terrein van Cockerill Yards in Hoboken. Aan de ingang worden pamfletten (?) uitgedeeld.
Werknemers, stakers? komen buiten
- Zicht op het fabrieksterrein en de omgeving
- Bord: "Cockerill Boel samen tegen de lock-out. Handen af van ons sindikale macht!!
AMADA"
- Betoging, rode vlaggen. Verschillende draagborden: "Solidariteit met Boel- en
Cockerillarbeiders" - "Solidair met Cockerill Boel" - "Cockerill Boel één strijd". Spandoeken:
"Solidariteit met Boel Cockerill. Breek de lock-out. Verdedig stakingsrecht" - "Eenheid.
Staking tegen het Egmontplan AMADA" - "Politieke & sindikale rechten van de
arbeidersklasse" …
- Cockerill Yards Hoboken. Zicht op de verzamelde massa aan de ingang.
- Aan een raam hangt een affiche: "Betoging Boel & Cockerill om 10h vertrek aan Cockerill"
- Veel volk op straat, aan de ingang?
- straatbeelden, genummerde bussen komen toe
- bord: "Doppers Hoboken solidair"
- zicht op de betogers, sommigen in close-up (aan de verzamelplaats)
- bord: "Handen af van ons syndikaal recht. Arbeiders Boel Temse".
- optocht, "stakers Cockerill Hoboken"
- de betogers komen voorbij. Verschillende borden en spandoeken:
"Voor loon & werk sindikale macht"
"Wij eisen… werkzekerheid"
"Wij eisen… een degelijke loonsverhoging"
"Antwerpse dokwerkers solidair. Onafhankelijk havenarbeiderskomitee"
"Ouvriers de Charleroi solidarité contre le lock-out"

"Arbeiders & bedienden evenwaardige voordelen"
"Arbeiders Renault solidair Boel Cockerill"
- Zicht op de optocht met o.a. Freddy Willockx
- optocht in vogelperspectief
- bordjes: "lock-out = broodroof"
- muzikanten op een wagen
- graffitti op reclamepanelen in de straat
- terug aan de ingang van Cockerill, waar de betogers verzamelen
- iemand deelt pamfletten uit aan de ingang
- een bord: "Wij eisen algemene vergadering en stemming = ons syndikaal recht"
- werknemers komen toe/gaan buiten
- zicht op het terrein, gefilmd van aan de ingang
- massa werknemers, stakers (?) verzameld op het terrein. Iemand spreekt hen toe. Arbeiders
verlaten het terrein ?
- buiten staan bestuurders ? en agenten
- interviews worden afgenomen
- stakende werknemers, zitstaking, bezetting ?
- overbelicht stuk film
- massa aan de ingang
- bord: "Boel laat Cockerill niet los"
- het terrein, stakers op straat, sommigen in close-up
- gesprekken
- beweging, een groep gaat naar binnen (?). Iemand voert het woord (interview?), er wordt
gefilmd, verschillende mensen spreken.
- af en toe komt het terrein in beeld
- ingang. Bord: "Privaat eigendom strikt voorbehouden aan personeel Cockerill Yards"
einde filmrol 1 (30'45")

filmrol 2
- na het ingaan van de lock-out verzamelen de arbeiders van Boel aan het piket om hun recht
op arbeid op te eisen en te beletten dat iemand van de bedienden of het kaderpersoneel aan het
werk gaat. We zien de massa aan de ingang van het fabrieksterrein.
- de poort is hermetisch afgesloten. Iedere dag komt een deurwaarder samen met bedienden
vaststellen dat zij niet aan het werk kunnen gaan.
- affiche van de arbeiders van Boel en Cockerill (syndikaal recht) die voor verschillende
huizen uit de streek voorhangt.
- regelmatig worden door de hoofdelegees of de secretarissen de belangrijkste mededelingen
gedaan. We zien Jan Cap de menigte toespreken.
- iedere dag komen de bedienden zien of ze aan het werk kunnen gaan. Zij worden dan ook de
toegang ontzegd door de arbeiders die zeggen "iedereen binnen ofwel niemand binnen".
- bij het einde van het piket krijgen de arbeiders hun stempel om stakersgeld te ontvangen.
- de arbeiders van Boel houden een betoging door Temse tegen de lock-out. Zicht op de
betoging met vooraan een wagen met luidspreker. Bordjes: "Lock-out = broodroof". Deze
betoging is vooral gericht naar de middenstand. Zij overhandigen aan iedere middenstander
een affiche om voor het raam te hangen.
- De villa van de directeur-generaal Saverijs werd vooraf goed versierd, met affiches "lockout = broodroof".
- Zicht op de betoging. Bord: "Arbeiders en bedienden één front". Deze betoging was ter
voorbereiding van de betoging van Boel en Cockerill in Hoboken.
- Een arbeider van Cockerill roept (megafoon) de arbeiders van Boel op om massaal aanwezig
te zijn op de betoging in Hoboken.
- Verschillende organisaties sturen solidariteitsmoties. Ook komen er delegaties van
organisaties en fabrieken naar de poort

