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pancarte: “Het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten stelt voor”
pancarte: “Wilskracht”
pancarte: “Verwezenlijking: René Van De Weerdt”
pancarte: “Beeld opname: Pol Defru Assistent: J. Wyseur Montage: P. Rudef »
pancarte: “Commentaar : Jos. Magits & Jef Ramaekers Speaker : Jozef Kadijk SynchroMusic”
pancarte: “geluidsopname: Cibelson Klanktechnieker: A. Notte Laboratorium:
Dassonville”
visser aan kasteel van Fallais (Huy), beelden kasteel en interieur (+- 1 min).
De wapenschilden worden gefilmd. Huidige eigenaar is Sociale Voorzorg.
ouderen die eten en drinken, leven in kasteel, wandelen in tuin, zitten in tuin (+- 2 min)
arbeidersleven vroeger aan de hand van foto's en beelden (o.a. De klok slaat 5 uur)
tekeningen Masereel
pancarte: “1810”. Een stem heeft het over de Middeleeuwse ambachten. Een wetboek
wordt gefilmd (1866: wet tegen vereniging)
beluiken (geënsceneerd). Beelden van pioniers in een café (?), de eerste mutualisten die
bijeenkomen (+- 5 min).
oude man met pijp
industriebeelden. Stem: nu ook socialistische mutualiteiten
man op krukken, rolstoel
kaart van België: de socialistische mutualiteiten hebben vestigingen over het hele land
Antwerpen beeld huis NVSM
Gent beeld Bond Moyson
Menen beeld Bond Moyson
Luik beeld Bond Moyson – gedenkplaat Joseph Wauters
Waremme beeld Bond Moyson
Baudour/Ath/Doornik/Charleroi
beelden van een ambulance die aankomt aan een ziekenhuis (Franstalig) (+- 8 min)
steriliseerapparatuur, verpleegsters aan het werk
operatiekamer, chirurg + verpleegsters (+- 9 min)
bloemen worden neergelegd bij gedenkplaat Leonard Merlot
beelden van de ingang van een volkskliniek. We krijgen de werking in het ziekenhuis te
zien: wachtzaal, consultatie, … (verschillende specialisten)
tandarts (+- 11 min) – het maken van een kunstgebid
opticien, slijpen van glazen (+- 12 min)
fysiotherapie-behandelingen
UV-behandelingen (kinderen)
Massage en mecano-therapie
Radioscopie (+- 13 min) en radiografie
Apotheek in de kliniek (stem: over het hele land zijn coöperatieve apotheken verspreid)
Laboratoria: laboranten aan het werk
Ziekenkamers in het ziekenhuis: verpleegsters verzorgen patiënten
Ingang Home Santé-Travail agrée par l’oeuvre nationale de l’enfance”
We zien een tram toekomen en een verpleegster uitstappen om op huisbezoek te
gaan (200 verpleegsters-bezoekers en maatschappelijk assistenten)
Een dokter aan het werk in een operatiekamer (kwaadaardige gezwellen)
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Instituut Bordet: tubes met radion worden op een patiënt gelegd – radiotherapie (+- 16
min)
Het sanatorium van Tombeek Joseph Lemaire. We zien de TBC-patiënten op bedden op
het terras en tijdens ontspanningsactiviteiten (+- 18 min)
dokwerkers lossen schip
sanatorium de Mick te Brasschaat: zicht in de eetzaal en buitenbeelden
Ook home Ed. Anseele te Astene (Coop Gent) = kinderhome wordt gefilmd (+- 19 min).
Beelden van spelende kinderen. Ook volwassenen en adolescenten worden er
opgevangen.
Rivier met brug: het preventorium Heureux Abri (Solières). We zien kinderen toekomen
(ingangspoort). Zicht op het kasteel, spelende kinderen. Vervolgens zien we een
accordeonist, omringd door kinderen (+- 20 min). De commentaarstem deelt mee dat de
kinderen na een verblijf van 3 maanden 10 tot 14 kg bijkomen. Het hoofdgebouw wordt
gefilmd, ook allerlei activiteiten: ping-pong, poppenspel
Preventorium van Ter Lanen: wandelen meisjes in bossen + leven in home (o.a. de post
die toekomt (+- 22 min), de eetzaal (tafeldienst), de kamers, de behandelingen,…
Beeld van de zee (+- 23 min). Een wegwijzer naar Klemskerke komt in beeld. Het
Preventorium van Klemskerke, eigendom van Sociale Voorzorg, en haar werking wordt
gefilmd. We zien jongeren in de tuinen, op het strand.
Het kasteel van Tribomont (+- 24 min). Jonge dames zitten buiten in het park (breien,
wandelen). Er is ook een preventorium voor kinderen. We zien verpleegsters in de
slaapzaal, ontsmetten van neus en keel en andere behandelingen. Het onderwijs wordt er
bij goed weer buiten gegeven (+- 26 min). Zicht in een klaslokaal. Sport in openlucht,
ook tijdens de winter, goed ingepakt (touwtrekken). We zien de kinderen soep eten in de
eetzaal. Ook de dieren op de hoeve van het preventorium komen even in beeld.
(+- 27 min) Het preventorium Hickendorf van de Antwerpse Metaalbewerkers: we
krijgen een zicht op het gebouw, de slaapzaal, de waszaal (waar tanden gepoets worden).
Preventoriuom te Heist (eigendom van de coop. Apotheken Huis der Mutualisten). We
zien de kinderen tijdens een wandeling naar het strand, waar er gespeeld wordt.
(+- 28 min) Beelden van de materniteit in het ziekenhuis. Een moeder geeft haar kind de
borst. Daarnaast ook taferelen van de zuigelingenconsultaties van het SVV (wegen, …)
(+- 30 min)
Geënsceneerde beelden van een jongen die vergezeld van zijn moeder naar buiten komt,
valies in de hand. Hij gaat op kindervakantie naar Zee met het SVV. We zien hem de bus
opstappen. De bussen vertrekken en komen toe in Le Lys Rouge in Koksijde waar ze
hartelijk ontvangen worden (+- 31 min).
Beelden van het leven in de vakantiekolonie. Jongens in de waszaal, de douches. Het
eten van het vieruurtje in de refter, de slaapzaal (+- 32 min)
Een groep kinderen wandelt naar de zee in badkledij. Op het strand wordt er gespeeld,
zandkastelen gebouwd, geturnd, …
Home Emile Vandervelde en huis van Charleroi (?) (+- 34 min)
Nieuwpoort: Age Heureux. Beelden van de zee en visserssloepen.
Het vakantiehuis in het Kasteel van Planckendael (Mechelen-Turnhout). De kinderen
komen toe met bagage. We zien ze buiten ravotten (+- 37 min). Een verpleegster verzorgt
een kind.
Het ingangsbord “Plaine de Jeux des Floricots” wordt gefilmd (+- 38 min). SVVvakantiehuis in Tihange. We zien ook tenten (camping), een speelplein. Buiten wordt het
eten aan tafels opgediend (+- 39 min).
Ook de jeugdbewegingen zijn voor het NVSM van groot belang. We zien minister Léon-
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Eli Troclet een toespraak houden in Klemskerke. Het nieuw vakantiekamp van de
socialistische jeugd wordt ingehuldigd.
Een bord van Jeugdhuis het Veen in Sint-Job komt in beeld (eigendom van het
Antwerpse Jeugdverbond ABVV). We zien fietsers toekomen (+- 40 min). We zien
jongeren basketbal spelen en in het water ravotten.
Een lied wordt gezongen onder gitaarbegeleiding (op de kampeerplaats) (+- 41 min).
We zien mensen aanschuiven aan loketten. Ook de bureaus worden gefilmd. De stem
heeft het over meer dan 1 miljoen verzekerden.
Plannen worden getekend. Er worden letterlijk en figuurlijk nieuwe plannen gemaakt.
Zicht op bouwwerken.
De toespraak van ondervoorzitter Arthur Janssen. Hij heeft het over de groei van de
mutualiteit (o.a. Wet Van Acker 1945). Zijn verhaal wordt geïllusteerd met een
compilatie van beelden.
(+- 49 min) Kinderen op het strand
pancarte: “Einde”

