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Geachte Heer , Mevrouw ,  

 

Wij nodigen u vriendelijk uit voor onze volgende activiteit op donderdag 21 juni om 15 

uur in het " Vlaams Ontmoetingscentrum " De Gulden Spoor “. 

 

                   DE PASSIONELE MOORD OP GRAAF D' URSEL IN 1892 
 

                                       DANIEL VAN GROENWEGHE 
Het verhaal speelt zich af in Congo 1892, in de pioniersjaren van het koloniale avontuur. 

Leopold II (Vorst -Soeverein) van Congo stuurt op dit moment twee edellieden naar de 

kolonie: prins Henri de Croy en zijn neef Ernest d'Ursel. Beiden moeten hun intrek 

nemen in Luluaburg, een post op 2000 km van Boma, de toenmalige hoofdstad van 

Congo. Na amper drie weken op zijn post sterft graaf d' Ursel, maar omdat beide heren in 

een amoureuze twist verzeild waren, wordt het sterfgeval grondig onderzocht. Lokale 

onderzoekers denken dat de graaf arsenicum is toegediend, waarna de hoogste magistraat 

in Congo, rechter Desaegher, een eigen onderzoek gaat voeren. Hij komt tot de conclusie 

dat de graaf stierf aan een soort malariakoorts.  

Daniel Vangroenweghe, onze spreker, kreeg inzage in een reeks documenten die als 

“geheim” stonden geclassificeerd. Een sluitend bewijs voor de moord wordt niet geleverd, 

maar de uitspraak van Leopold II “Ach, de ellendeling , hij heeft ook dat nog gedaan” is 

veelbetekenend. 

Een koloniaal verhaal voor de fans ! 

Daniel Vangroenweghe is antropoloog en historicus, gespecialiseerd in Centraal – Afrika 

en het Belgisch koloniaal verleden. 

DAGUITSTAP 29 MEI naar Dowaai ( Douai ) en Kamerijk ( Cambrai ) : vertrek om 7.30 

uur stipt op de parking overkant abdij Steenbrugge. 

U bent in het buitenland : neem uw EUROPESE VERZEKERBAARHEIDSKAART mee 

U kan deze bekomen ( gratis) bij uw ziekenfonds. 

 

Volgende voordracht ( 20 september) : Senioren in de digitale wereld  – Prof Walter 

Leirman 
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