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GEMEENTEVERKIEZINGEN MENEN 1946

“Stemt voor de Socialisten”
“Scenario en filmleiding: Oscar Debunne
Beeldopnamen: Oscar Delmeulle
Op tekst van: Oscar Debunne
Film-Gevaert”
Een man zit aan een bureau en schrijft. Op het bureau liggen papieren en staat een
inktpot
“Dit is een productie van …”
“De B.S.P. afdeeling Meenen”
“Wij stellen U voor eens samen na te gaan waarom ook gij met de aanstaande
gemeente-verkiezingen moet zorgen, dat de Socialisten weer meester worden van het
stadsbestuur te Meenen”
“Katholieken meester van de stad tot 1921
Socialisten meester van de stad van 1921 tot 1938
Katholieke-liberale meerderheid van 1938 tot 1946”
Een trein komt het station binnengereden. Een man loopt het station uit. Zicht op het
stationsgebouw van Menen.
Zicht op daken van huizen in de stad. Pano
De man stapt in een auto, auto rijdt weg
De ingangspoort van de begraafplaats van de stad (kerkhof)
Een grafmonument wordt van dichtbij gefilmd (kruisbeeld met Jezus)
Huizen (een nieuwe verkaveling?)
De man komt met de auto toe aan de school ‘Ons Dorp’. Hij belt aan, de poort wordt
opengedaan door directeur (?)
Zicht op de speelplaats met spelende kinderen
Klaslokaal, leerlingen aan hun bureau
Meisje vooraan in de klas geeft een voordracht
Ander klaslokaal, oudere leerlingen
Een meisje schrijft iets op het bord vooraan in de klas
Speelplaats, spelende kinderen
De mannen schudden de hand, nemen afscheid. Man verlaat de school.
Zicht op huizen, straat (gefilmd vanuit een rijdende auto)
Groot gebouw, kinderen komen naar buiten
Straat, huizen
Verschillende gebouwen in het centrum van Menen
Naambord: Debunnestraat
De man komt een huis binnen, schudt een bejaard koppel de hand. Ze zitten samen aan
tafel te praten, drinken koffie.
Close-up van het bejaard koppel.
Zicht op het interieur
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Gevel kliniek Bond Moyson
Andere gebouwen, waaronder een pakhuis (?)
Tram
Gebouwen, huizen, pleinen
Kade langs het water, boten
De man stapt uit de auto, wandelt door een park over een brugje, langs een schommel
met kinderen
Stadsbeelden
Zwembad vol badgasten
Snelle montage van beelden die al getoond zijn
Een stoet (1 mei?) met prominenten Edward Anseele jr. en Debunne. Turners.
Spandoek met opschrift: “Onze voorkemper”
Verschillende delegaties in de stoet
“Katholieke verwezenlijking”
Zicht op een vervallen gebouw (rusthuis?)
Mensen op straat
Tekeningen, plan van een groot gebouw
“Stad Meenen C.O.O. Complex van verplegingsinrichtingen Perspectief zicht”
Zicht op houten barakken, vervallen woningen
Vervallen toren (watertoren?)
Tekening van een grote nieuwe toren
Jongetje speelt op straat
Sporters, voetballers spelen een wedstrijd
Jongeman in uniform (jeugdbeweging?) hijst een vlag
“1 Debunne, August, Volksvertegenwoordiger
2 Detaevernier, Rob. Beheerder Cooperatieve
3 Vermeersch Syl. Prov. Secret. Mutualiteit
4 Pottilius Oscar, Secretaris Vakbond
5 Rammant René, Secretaris Mutualiteit
6 Vanneste Sylvère, Partijsecretaris”
Straatbeeld, met volkshuis?
Bureau, man zit te bladeren in papieren, staat recht en spreekt
“Dit alles werd verwezenlijkt te Meenen tusschen de jaren 1921-1938 en door het
Socialistisch stadsbestuur”

