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LE CRÉDIT AU SERVICE DE L’AGRICULTURE

-

-

-

-

-

-

-

-

pancarte : « Le Crédit Agricole Mutuel présente »
pancarte : « Le Crédit au service de l’agriculture »
pancarte : « Film réalisé sous les auspices de la caisse nationale de Crédit
Agricole avec le concours des caisses régionales de Crédit Agricole Mutuel »
pancarte : « Réalisateur P. Landry – Opérateur Émile Houdeyer »
pancarte : « Scénario et commentaire de la Caisse Nationale de Crédit
Agricole »
pancarte : « Texte lu par Maurice Pierrat »
pancarte : « Musique de Daniel White – Sonorisation E.S.E.C. »
pancarte : « Production Coopagrifilm »
Oorlogsbeelden, bommenwerpers, verwoestingen. Commentaar: Heropbouw
Vrouwen en kinderen aan het werk. Stem: plattelandsvlucht
Landbouwers aan het werk, alles gebeurt met de hand. Stem: meer efficiëntie
is nodig.
Stadsbeelden, een voedingswinkel komt in beeld.
Stem: nieuwe technieken worden in gebruik genomen zodat een sneller
transport mogelijk wordt. Ook conservenfabrieken. Wordt geïllustreerd met
beelden.
Crédit Agricole Mutuel staat in voor de financiering. Logo komt in beeld. Op
de kaart van Frankrijk worden de vestigingen aangestipt.
Straatbeelden
De structuur van Crédit Agricole Mutuel wordt uitgelegd. Dit wordt met
beelden geïllustreerd. Aan de basis: caisse locale. We zien mensen binnengaan
in een kantoor. Daar vindt een vergadering plaats.
Caisse Régionale: bijeenkomst. De werking tussen beide niveaus wordt
uitgelegd. Er wordt een voorbeeld gegeven van een lening voor de aankoop
van een tractor. In het kantoor zien we mensen aan loketten aanschuiven.
Kaart van Frankrijk, Parijs is duidelijk aangeduid. Caisse Nationale. De
werking wordt met tekeningen uit de doeken gedaan. Logo: stem: financiert
coöperatieve organisaties uit de landbouw.
Beelden van een wijngaard. CA heeft de coöperatieve helpen oprichten. Op de
kaart van Frankrijk worden de vestigingen aangeduid. CA financiert ook de
bouw van de fabrieken voor de verwerking (cave coopérative). Binnenzicht.
Beelden van de vendage, mensen aan het werk, ook paard en kar. Daarna
worden de druiven verwerkt. Binnenzicht in een cave/destillerie. Modern!
Beelden van een olijfgaard. Een landbouwer met zijn paard.
De oogst van graan met de machine (moissonneuse-bateuse), aangekocht met
de steun van CA. Zicht op moderne silo’s. Op de kaart van Frankrijk worden
de locaties van de coöperatieve graanfabrieken aangeduid. Zakken graan
worden naar molen gebracht, daarna naar een bakkerij. Binnenzicht in zo’n
bakkerij.
De oogst van suikerbieten, nu ook met tractor, dankzij CA. We krijgen ook
beelden te zien van een fabriek-destillerie coopérative waar suiker gemaakt
wordt. Treinen voeren grondstoffen aan. De vestigingen worden op een kaart
van Frankrijk aangeduid.
Ook melk wordt in coöperatief verband geproduceerd. We zien een veld met
koeien. Een centre d’insémination wordt gefilmd. Koeien worden gemolken.
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Een station d’industrie laitière komt in beeld. Opnieuw worden op de kaart van
Frankrijk de locaties aangeduid.
Kippen lopen rond. Eieren worden ingepakt (coopoeufs). We zien een
arbeidster de eieren triëren en controleren (ook machinaal). Daarna worden ze
in een vrachtwagen geladen.
Een fabriek waar fruit verwerkt wordt komt in beeld. Appels worden
mechanisch getrieerd en ingepakt.
Een dame met asperges in de hand. De Coöperatie staat in voor de verkoop.
Bakken met asperges worden ingeladen voor transport.
Beeld van een landbouwer aan het werk op het veld (oogst), met paard en kar.
Stem: conservenfabriek van erwten. We krijgen een zicht op de werking
(koken, inpakken …)
Fruitpluksters aan het werk (pêches). Het fruit wordt daarna in een
coöperatieve fabriek verwerkt (triëren, inpakken, versneden, konfijten, …).
Binnenzicht in de fabriek.
Het gebouw “Société coopérative centrale d’achats et d’approvisionnements
agricoles en commun” in Perpignan wordt gefilmd.
CA steunt ook heropbouwingswerken na rampen zoals overstromingen. We
krijgen beelden te zien van verwoeste gebieden. Arbeiders voeren
herstellingswerken uit. Dankzij CA worden ook irrigatiewerken uitgevoerd.
Leidingen worden gelegd.
Landbouwers aan het werk. Oogst van tomaten, boontjes, meloenen, …
Kleine afgelegen dorpjes worden van elektriciteit voorzien. Zicht op een
barrage, elektriciteitsfabriek enz.
Er wordt afgesloten met beelden van gelukkige landbouwers tijdens hun
activiteiten.
Pancarte: “Fin”

