
Leopold II en Congo Vrijstaat 
Over ontdekkingsreizen, kolonisatie, slavernij en hebzucht. 

Voordracht door Ronny Vandenbroele 

Dinsdag 11 oktober 2022 om 14:00 u (deuren open om 13:30 u)  in 

het theater Het Klokhuis Parochiaanstraat 4, 2000 Antwerpen  

De eerste koning van België, Leopold I, was bezeten door de idee dat het pas 
gecreëerde België een kolonie moest hebben. Hij deed vijftig pogingen in die zin die 
allen mislukten.  
Zijn zoon en opvolger, Leopold II erfde die idee. Dankzij Henri Morton Stanley, de 
beroemdste ontdekkingsreiziger uit die tijd, slaagt hij er in ten persoonlijke titel een 
enorm stuk Afrika in te palmen dat hij Congo Vrijstaat doopt.  
Congo Vrijstaat wordt een hel voor zijn bewoners die als slaven ingezet worden voor 
de hebzucht van één man, Leopold II. 
 
Wie is Ronny Vandenbroele?  
 
Ronny Vandenbroele is Oud-kolonel van de pantserinfanterie, ontsproten uit de 
Koninklijke Militaire School.  
Woordvoerder van 5 ministers van Defensie (Guy Coëme PS, Leo Delcroix CVP, 
Karel Pinxten CVP, Melchior Wathelet PSC, Jean Paul Poncelet PSC). 
Acht jaar Belgische Strijdkrachten in Duitsland.  
Europees waarnemer in Albanië tijdens de Kosovo-oorlog.  
Oud-directeur van de Dienst Communicatie van de KU Leuven. 
Congo-ervaring 
Studeerde aan de Koninklijke Militaire School samen met Congolese, Rwandese en 
Burundese officieren waarvan sommige in hun land president of minister werden.  
Was drie jaar, 1977-1980, militair coöperant in Kinshasa/Zaïre ten tijde van de 
Shaba-oorlog. Twee van zijn drie kinderen zijn geboren in Kinshasa. 
Organiseerde van 2010-2015 met militaire vliegtuigen transporten naar centraal 
Afrika met materiaal voor projecten van professoren van de KU Leuven, UGent, UCL.  
 
Inschrijven kan door overschrijving van 11,50 € per persoon op rekening BE85 

4097 5200 8106 van de KBC Gepensioneerden Kring Antwerpen. Zet in de 

mededeling “Leopold II en je lidnummer”. In de prijs zijn ook 2 consumpties 

inbegrepen.  Doe dit wel vóór 25 september 2022.   

We wensen je alvast een aangename en interessante namiddag.  

 

May Van Bedts, organisator Roger Lenaerts, Voorzitter 

Hoe bereik je het Theater Het Klokhuis: Parochiaanstraat 4, 2000 Antwerpen 

Met de auto: 

Erg autovriendelijk is de binnenstad niet, maar op enkele meters van Het Klokhuis is 

er een ondergrondse betaalparking (Van Dyck - Eikenstraat). Wil je op straat zelf 

parkeren, is dat vaak een kwestie van geluk. Let op voor de vele eenrichtingsstraten! 



Met de trein: 

Het theater bevindt zich op een kwartiertje wandelen van het Antwerpse Centraal 

Station. Je raakt er het snelst als je tram 11 neemt aan het Astridplein of te voet gaat 

langs de de Keyserlei en de Meir, of via de Rooseveltplaats. 

Met de tram/bus: 

Tramlijn 11 passeert langs de Parochiaanstraat (halte St. Jacob) en ook de Franklin 

Rooseveltplaats is op wandelafstand te bereiken. De dichtstbijzijnde pre-metrostations 

zijn haltes Opera en Meir. Trams 3, 5, 9 en 15 kunnen daar genomen worden.  

 

 

 

Deelname aan de activiteiten van onze KBC Gepensioneerden Kring Antwerpen geeft ons automatisch de toelating om 

foto’s, genomen tijdens deze activiteiten, te publiceren op onze website. Indien u hiermee niet akkoord gaat, gelieve 

ons hiervan telkens te verwittigen. 


