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kantelende petroleumtank, vanuit verschillende hoeken gefilmd
verschillende experimenten met maquette-vliegtuig
windtunnel
gebouw. Bord: "Centre de formation en aeordynamique experimentale. Training
centre for experimental aerodynamics"
toespraak van ?
Nato symbool eronder zit Anseele jr. e.a.
toespraak ? Zicht op toehoorders, toespraak Anseele jr. e.a.. Documenten,
diploma's ? worden overhandigd.
Bord: "Francfort Athenes Istanbul"
vliegveld, een groep komt toe op de startbaan, stappen in vliegtuig o.a.Anseele jr.
Binnenzicht in vliegtuig. Onder de passagiers o.a. Gaston Crommen. Vertrek
vliegtuig
Luchthavengebouw, beelden vanop vliegveld zelf (Sabena)
Aan een tafel rokend o.a. Anseele jr. en Gaston Crommen. Mensen groeten
elkaar. Bagagewagen, passagiers, paspoorten worden uitgedeeld.
aanleg van kleine ring rond Brussel (Botanique). Verkeer op straat.
Vogelperspectief.
graafwerken in straat
opening van de kleine ring, prominenten leggen te voet een traject af. Arbeiders
aan het werk en tijdens hun pauze.
werklijn op werf in straten Brussel
beelden vanaf viaduct Koekelberg
volk langs weg voor opening
doorknippen lint
politiecordon begeleidt auto's
INR TV wagen met cameraman door het dakraam. Verschillende beelden vanop
de ring
toespraak ?
Van Acker op eretribune
Anseele jr. op eretribune
toespraak ?
zicht vanuit vogelperspectief op de ring. Politiecordon. Een dame en Achille Van
Acker aan de slag met een spade (1e werken). Zicht op de ring. Veel
prominenten. Doorknippen lint. Wapperende vlaggen. Doorknippen lint. Kolonne
auto's.
Istanbul - Anseele en C°, waaronder Crommen, bij een moskee.
Beelden van een congres? Een toespraak. Veel toehoorders waaronder Anseele jr.
Luchthaven
Boudewijn stapt op uit auto en wordt gegroet.
Boudewijn stapt op vliegtuig en vertrekt
vergadering in Brussel (toerisme). Vergaderzaal. Veel mensen rond een tafel
Zicht op een vitrine: "7e internationale week van toerisme en folklore van 26
september tot 3 oktober.
Toespraak. Schilderij wordt overhandigd. Piet Vermeylen.
bouwwerf: optrekken toren (Citroën) expo. Anseele jr. bezoekt de werf
Huysmans komt werken inspecteren

