42.

SCHONER LEVEN

0.00-0.08:
Pancarte: “1955 1956 1957 1958 Vie Meilleure Schoner Leven”
Achtergrondmuziek
0.08-0.17:
Pancarte: “Film uitgevoerd in opdracht van de Belgische Socialistische Partij.
Ce film a été réalisé pour le Parti Socialiste Belge ».
0.17-0.26 :

Pancarte: ‘Realisatie – Réalisation Frans Nauwelaerts Hubert Hermans’

0.26-0.33 :

Pancarte: ‘Camera: Van de Weerdt Nauwelaerts’

0.33-0.39:

Pancarte: “Tekst – Texte Hubert Hermans”

0.39-0.45:
Herreman”

Pancarte: “Vlaams gesproken door Hubert Hermans Et la voix de Paule

0.45-0.49:

Pancarte: “Sonorisatie: Fons Robrechts”

0.49-2.23 :
Beelden van bomen, een haven, werklozen, een stad. Een commentaarstem
vertelt over het beleid dat de regering de laatste vier jaar, sinds 1954, gevoerd heeft.Voor ze
aan de macht kwam was kende België een hoge werkloosheid (meer dan 300 000 werklozen),
een legerdienst van 21 maanden. Zondag 11 april 1954 werd een liberaal-socialistische
regering verkozen. We zien verkiezingsmeetings, …
2.23-2.35:
toespraak.

Beloftes werden gemaakt; We zien Louis Major en Arthur Gailly tijdens een

2.35-3.13:
De socialistische verkiezingsaffiches van 1954 worden gefilmd. Opschriften:
“18 mois suffisent à notre défense votez socialiste – 18 maanden volstaan voor onze
verdediging stem socialist – Ouf …”. De verkiezingspunten van de socialisten waren o.m.
arbeid voor iedereen, pensioen van 28 000 frank, een sterkere frank.
3.13-3.33:

We zien een arbeider aan het werk, beeld van het parlementsgebouw.

3.33-4.38:
Achille Van Acker verschijnt in beeld. De commentaarstem belicht de
verwezenlijkingen van zijn beleid. We zien ook de 1-meistoet van 1954 in Brugge. Draagbord
met opschrift: “Met Van Houtte… aan den dop! Van Van Acker… elk een job!”. Eerste
minister Van Acker is er in geslaagd de nefaste gevolgen van het CVP-bestuur ongedaan te
maken.
4.38-5.08:
Minister van landsverdediging Antoon Spinoy heeft de legerdienst naar 18
maanden teruggebracht. We zien miliciens die net afgezwaaid zijn. Het minimumpensioen
bedraagt nu 28 000 frank. Ouderlingen worden gefilmd.
5.08-6.11:
We zien Paul-Henri Spaak (o.a. in gesprek met Camille Huysmans). De
commentaarstem vertelt over zijn beleid voor een krachtiger en veiliger Europa. De strijd
tegen de werkloosheid kent een groot succes (van 300 000 naar 200 000 werkozen).
Ondertussen verschijnen beelden van bedrijvigheid in de landbouw en industrie. Van Acker

komt opnieuw in beeld. In november 1954 heeft de regering zich als doel gesteld:
werkverschaffing en handelsuitbreiding.
6.11-6.53:
Toespraak van Léo Collard, minister van onderwijs. Beelden van industrie,
haven. Na 1 jaar beleid is de mistoestand opgelost, wordt ons door de commentaarstem
meegedeeld. We zien arbeiders aan het werk.
6.53-7.23:

1-meistoet in Brussel, 1955.

7.23-7.46:

Beelden van de haven van Antwerpen, waterwegen in Wallonië.

7.46-8.34:
Minister van Volksgezondheid en Gezin, Edmond Leburton komt in beeld.
Verschillende projecten van sociale woningbouw worden gefilmd. (de werkloosheid blijft
dalen).
8.34-9.41:
Beelden van opeenvolgend Expo 58, een 1-meistoet, vakantiecentra (Torenhof
Klemskerke). Jaarlijks verlof van 12 dagen werd toegekend.
9.41-10.06: Camille Huysmans, 85 jaar, wordt in Hasselt gevierd in aanwezigheid van o.a.
Achille Van Acker en Max Buset.
10.06-10.13: Op vlak van gezondheidszorg/ziekteverzekering zijn grote stappen gezet. We
zien een arts een patient onderzoeken.
10.13-11.00: Er worden betere werk- en leefomstandigheden gecreëerd voor de mijnwerkers
in de steenkoolindustrie, die op volle toeren draait.
11.00-11.36: Toespraak van Victor Larock, minister van buitenlandse handel. Weer komen
nieuwe verwezenlijkingen van sociale woningbouw in beeld (appartementen).
11.36-11.48: scheepswerven
11.48-12.46: De automatisering van de post werd ingezet, zonder banenverlies. We zien
dactylo’s enz. Edward Anseele jr. komt in beeld als minister van Verkeerswezen. We zien
nieuwe vliegtuigen van Sabena, nieuwe spoorwegen, bruggen, autosnelweg.
12.46-13.28: Léon-Eli Troclet, minister van arbeid en sociale voorzorg, zorgt ervoor dat de
pensioenen omhoog gaan, ook automatische indexering.
13.28-13.33: Overal in het land worden nieuwe fabrieken opgericht.
13.33-13.56: Minister van Buitenlandse Handel
13.56-14.30: De geboortepremies en kinderbijslagen worden gevoelig opgetrokken. We zien
moeders met kinderen.
14.30-14.59: 1 mei 1957
14.59-15.17: Antoon Spinoy verkort de legerdienst tot 15 maanden. Miliciens.

15.17-15.38: Nieuwe scholen
15.38-16.06: Sportinfrastructuur wordt uitgebreid, zwembaden, pleinen, … We zien
sportende jongeren.
16.06-16.30: De strijd tegen TBC en kinderverlamming gaat door. We zien een medisch
onderzoek en een inentingscampagne.
16.30-17.10: In Brugge gaat de Huldiging Achille Van Acker door in aanwezigheid van o.a.
Max Buset, Camille Huysmans, Henri Fayat.
17.10-17.23: Huiselijke taferelen. De commentaarstem wijst erop dat het loon van de
vrouwen en de sociale vergoedingen omhoog gaan.
17.23-17.47: De kleine binnenring van Brussel is af (mei 1957).
17.47-18.08: Beelden uit Congo: Inga-project
18.08-18.17:

Beelden van Expo 58

18.17-18.43: Piet Vermeylen komt in beeld (minister van binnenlandse zaken)
18.43-19.48: de verkiezingaffiche De Toekomst wordt in detail gefilmd. Er wordt
opgeroepen om Socialist te stemmen (nog een aantal andere affiches worden ook gefilmd).
19.48-19.50: Pancarte: “Einde Fin”

