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straatbeelden.
Close-shot van een roze affiche met tekst in lokale taal. Aankondiging van een
meeting van FGTB met o.a. Louis Major (Fédération Générale de Travail de
Belgique section Congo)
Een steen met opschrift: “Pierre du local F.G.T.B. Congo. Posée par Louis
Major le 20.2.1957 »
Zicht op een bijeenkomst. Er wordt een toespraak gehouden. Het publiek wordt
gefilmd. Na de toespraak is er een soort folkloristisch optreden (dans en
percussie in traditionele klederdracht).
Binnen in een lokaal (tekenlokaal) bekijken een aantal blanke mannen
waaronder Louis Major plannen.
Louis Major en … in de haven. De boot Ottignies ligt aangemeerd.
Major fotografeert
Mannen aan het werk op de scheepswerf in de haven.
Vanuit een wagen wordt de omgeving, eerder platteland gefilmd (landweg).
Zeer groene omgeving.
De wagen heeft een aantal keer autopech.
Kleine dorpjes, hutten met tussenin kinderen. Mooi beeld van de lokale
bevolking.
Standbeeld van zwarten, slaven??
Een brug
Zicht op een stad en een haven
Beelden vanuit een boot op een rivier
Losse beelden van o.a. turnende meisjes, kinderen, vrouwen die de was doen in
de rivier, een man die vist met een net. Louis Major kijkt toe en neemt foto’s
Woningen, hutjes, een kind
Op de rivier vissers met een traditionele boot (soort kano). Kinderen zwemmen
in het water
Verschillende shots van een bijeenkomst. Louis Major houdt een toespraak
Straatbeelden
Een groep enthousiaste kinderen
Luluabourg (vermoedelijk de luchthaven). Ervoor wapperen Belgische
vlaggen.
Op de luchthaven landt een vliegtuig van Sabena. O.a. Louis Major stapt uit.
Hij wordt geïnterviewd.
Zicht op een bijeenkomst. In de tribunes kijken mensen naar een soort
folkloristisch optreden, met dans, percussie en zang.
Louis Major spreekt en begroet een aantal mensen. Hij ontvangt traditionele
geschenken.
Ook een Congolees houdt een toespraak.
Vlag van Sabena.
Vliegtuig tijdens landing op de luchthaven van Melsbroek. Louis Major en e.a.
stappen uit. Er is een groot ontvangscomité.
Binnen: Een soort persconferentie? Louis Major in gesprek.
Pancarte: “Einde”

