DUNGELHOEFF – KAZERNE LIER
Thuisbasis van Cadetten en Leerlingen
van 1955 tot en met 1998

VOORWOORD
Lier en zijn militairen ... misschien niet permanent een perfect huwelijk geweest maar als,
gedurende al die lange jaren, eeuwen zelfs, de verstandhouding en het wederzijdse respect op
datzelfde hoge en vrij intense niveau behouden en intact konden blijven, kan men deze
alliantie zonder problemen wel geslaagd noemen.
Het is niet mijn bedoeling hier een reeds beschreven geschiedenis die al in het lang en breed
vereeuwigd werd door illustere historici nogmaals te herschrijven. Maar, toen mij gevraagd
werd bij contacten met de beheerders van TPCI (de Koninklijke Vereniging der oudTroepskinderen, Pupillen, Cadetten en Intermachters van het Leger), ter bijkomende
informatie voor hun museum en mede in het kader van de voorbereiding van de reünie van
onze promotie cadetten 67-70 (In 2017 waren we 50 jaar geleden binnengegaan op 29
augustus 1967 in de Lierse Cadettenschool), eens iets te schrijven over de geschiedenis van
het kwartier Dungelhoeff en de Koninklijke Cadettenschool Lier, ging ik daar heel graag op in.
Niet enkel als cadet zijn me heel veel herinneringen, vooral goede, bijgebleven maar ook als
kaderlid-stafofficier (van 87 tot 93) waarbij ik vrijwel permanent de kans kreeg onze relaties
met de Pallieterstad, zijn “notabelen” en alles wat er reilde en zeilde, vooral “Lierke Plezierke,
uit te diepen. Die in totaal meer dan negen jaar, zijn voor mij de belangrijkste en toch ook wel
de mooiste van mijn militaire carrière over toch meer dan 35 1/2 jaar en die ik beëindigde op
27 september 2003, in het vooruitzicht van mijn vroege en verplichte pensionering op 1
januari 2004 op de leeftijd van 51 jaar.
Ik nodig u hiermee dus uit tot terugreizen in de tijd (tot in de 19de eeuw) om te bekijken wat
er vanaf dan in Lier zo al allemaal passeerde als troepskind, cadet en leerling, de
voorgeschiedenis en beknopte geschiedenis van het Kwartier Dungelhoeff, en dus van die
“cadettenschool”.
Verre van volledig zal dit relaas zeker zijn, ook niet 100% accuraat en, door het feit dat ik cadet
was en niet behoorde tot de Toegevoegde Afdeling of Intermachten (uitleg later), ligt het
accent mogelijk iets meer op de afdeling cadetten. Neem het mij niet kwalijk, het is ook al een
tijd geleden en er is echt niet zo fantastisch veel meer over terug te vinden. Ik moet dus voor
een aantal aspecten heel dikwijls beroep doen op de resterende inhoud van mijn interne
harde schijf.
Ik neem bovendien de vrijheid aan het einde mijn tekst “KCS Lier (in illo tempore ’67-‘70)” toe
te voegen die de uiterst persoonlijke vertolking is van mijn drie jaar ervaring als cadet(je) maar
die, getuige de reacties van wie het “exploot” reeds las, denkelijk toch de moeite van het
publiceren waard is. Alvast bedankt voor het lezen en de aandacht !
Rudy Boels (Kapitein-commandant van de Infanterie b.d.)
Oud-cadet en oud-stafofficier van de Koninklijke Cadettenschool (KKadSch*), later
Intermachten Voorbereidende School (IVS), nog later Voorbereidende Divisie tot de
Koninklijke Militaire School (VDKMS) Lier
(*) waarom in de afkorting dan een “K” gebruikt werd in “Cadettenschool” is mij tot op heden
nog steeds een militair geheim en raadsel maar mogelijk schreef men in Lier permanent een
“C” als een manier van onderscheid met … !
Maart 2018

ALLES BEGINT ... IN LIER IN DE NEGENTIENDE EEUW
Reeds op het einde van de 18de eeuw, ten tijde van het Ancien Régime, bestonden er
troepskinderen, kinderen van soldaten, soms ook wezen of verlaten kinderen, die de troepen
volgden. Dit was ook het geval in het post-revolutionaire Frankrijk en de jonge Belgische
monarchie.
Deze jonge knapen van 10 jaar en ouder, voornamelijk zonen van militairen, waren steeds op
een of andere manier verbonden met het leger.
Pas in 1809 nam men het besluit ze te centraliseren in de depots van de afdelingen en ze niet
meer mee te nemen op veldtocht. In België werden de wettige zonen van dienstdoende, in
dienst overleden of gepensioneerde militairen toegelaten als troepskinderen vanaf 15 maart
1838.
Gauw genoeg werd het gevaar ingezien de jongeren in onmiddellijk contact te laten met de
troepen en zag men de noodzaak te voorzien in hun onderricht, hun zedelijke en militaire
vorming.
Deze jongens werden, bij Koninklijk Besluit van 15 april 1847 omdat onze eerste vorst veel
belang stelde in die regimentskinderen en begreep dat hij het leger een grote dienst zou
bewijzen als hij hun zijn hoge en welwillende bescherming zou verlenen, samengebracht in
“Compagnie voor Troepskinderen – Compagnie des Enfants de Troupe” om daaruit het lager
kaderpersoneel van de krijgsmacht te recruteren. De troepskinderen-compagnie kwam onder
bevel van een kapitein van de Infanterie en werd gekazerneerd te LIER in de Sions- of
Nazarethkazerne. Op 10 september 1946 verscheen er reeds een militaire “dépêche” waarbij
Lier werd aangewezen als zetel voor deze in de volksmond genoemde “Militaire
Kinderschool”. De getalsterkte bedroeg 700 leerlingen, heel wat meer dan later, die bij het
verlaten van de school , op hun zestiende jaar, dienst deden bij het leger tot hun verbintenis
uit was, dat wil zeggen ten minste acht jaren. Van hun tiende tot hun zestiende jaar kregen de
troepskinderen een vorming die, de historische context in acht genomen, correleert met de
opleiding die de latere cadetten genoten. De cadetten in de 20ste eeuw ondertekenden op
hun zestien jaar een analoge verbintenis en werden dan “militair cadet”, wat voornamelijk een
verhoging van de soldij meebracht. In 1856, na een bezoek van Zijne Majesteit de Koning met
zijn gezin, kwam de compagnie onder bevel van een hoger officier en wordt ze de School van
de Troepskinderen.
Er volgt dan een hele reeks verhuizingen en reorganisaties : vanaf 1860 wordt de Sionskazerne
een legerdepot en verhuizen de troepskinderen naar Aalst. Met vermelding van slechts enkele
data worden hier de voornaamste wijzigingen op een rijtje gezet. Na dus een tijdje “School
voor Troepskinderen” te hebben geheten, veranderde de naam in 1883 in “Pupillenschool van
het Leger”. Er volgde een opsplitsing in (jongere) pupillen en (oudere) cadetten waarvan sinds
1935 enkel de laatsten verder bleven bestaan. De taalwetten verplichtten de school tot een
verhuizing doorheen het Vlaamse en Waalse landsgedeelte. Na Aalst, Sint-Truiden, Namen,
Seilles, belandde ze zo in 1948 in Laken waar ze in 1951 werd omgedoopt tot “Koninklijke
Cadettenschool”.
In 1955 werd in beide landsdelen een onderafdeling opgericht : een Franstalige in Namen die
evenwel nooit van de grond is gekomen en een Nederlandstalige in Lier zodat er vanaf dat jaar
twee lokalisaties waren van de Koninklijke Cadettenschool : Laken als hoofdzetel met een
Nederlandstalige en Franstalige Afdeling en Lier, uiteraard met enkel een Nederlandstalige
Afdeling.

SIONSKAZERNE waar het allemaal begon in 1847

INKOMPOORT VAN DE SIONSKAZERNE (Kazerne Luitenantkolonel BECQUEVORT) - Einde jaren 80 van vorige eeuw

Hoofdgebouw, nu deel van de Stedelijke Academie voor Schone
Kunsten, is alles wat overblijft

DE SIONSKAZERNE

De Sionskazerne vindt haar oorsprong in 1468 wanneer een klooster met kapel en
aanhorigheden wordt gesticht tussen het Kluizekerkhof en de Nete. Dit slotklooster,
oudste van de gesloten kloosters van Lier, werd gesticht en bewoond door zusters van
de derde orde van Sint-Franciscus, afkomstig uit Hasselt. Ze hielden zich bezig met
spinnen, weven en naaien en later richtten ze er een meisjeskostschool in. Om deze
reden werden ze tijdens de Franse revolutie aanvankelijk gespaard maar uiteindelijk
toch verkocht en in 1807 ingericht als katoenspinnerij door Dieter de Heyder die in 1810
een duizendtal mensen te werk stelde. Na de omwenteling, in 1834, werd het dan
permanent aangepast als kazerne en dit tot in 1989. In 1860 werd de Sionskazerne een
legerdepot. Aangezien er van overheidswege werd bepaald dat de stad de nodige
gebouwen en stallen voor een batterij rijdende artillerie met 80 à 100 paarden in
eigendom moest hebben, ging deze over tot de aankoop van de kazerne op dinsdag 7
mei 1861. Hierna werden de depots van het achtste linieregiment en het derde
regiment Jagers vanaf 1861 in de Sionskazerne gelegerd. Daar de regimentsschool van
het achtste linieregiment in 1866 in de kazerne gevestigd werd, begon men er in 1865
met grote infrastructuurwerken. De hangar van de voormalige school van de
troepskinderen werd getransformeerd tot kazerne en de kleine kazerne langs de
straatkant werd in een hulpkazerne omgebouwd.Na de Frans-Pruisische oorlog werden
in 1871 opnieuw grote werkzaamheden uitgevoerd.
Enkel tussen 1915 en 1918 waren er de Normaalschool, burelen van het hulpcomité en
bevoorrading en de werklozensteun gehuisvest.
Wanneer het complex na de tweede wereldoorlog, van Engelse opnieuw in Belgische
handen komt, wordt de naam veranderd in kazerne Luitenant-kolonel Becquevort ter
nagedachtenis aan luitenant-kolonel Becquevort die in 1909 als beroepsmilitair in het
leger ging en uiteindelijk in 1945 in het concentratiekamp van Dachau overleed.
Aangezien de gebouwen in de kazerne Dungelhoeff nog niet in orde waren, werd in de
kazerne tussen 1 januari 1962 en eind februari 1963 tijdelijk de Toegevoegde Afdeling
van de Koninklijke Cadettenschool Lier ondergebracht. Vanaf 1964 deed de kazerne
dienst als derde legerdepot (3L Dep), maar door de reorganisatie van het leger in de
jaren 1970 stonden veel ruimtes grotendeels leeg. Sinds 1974 was een gedeelte van de
gebouwen ook in gebruik als stadsmagazijn.
Vanaf 1989, wanneer de laatste militairen het kwartier verlaten, worden de gebouwen
langs de Koepoortstraat gebruikt door de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten van
de stad Lier.
Begin april 2014 zijn uiteindelijk alle gebouwen afgebroken om plaats te maken voor
een nieuw woonproject.

DE DUNGELHOEFFKAZERNE tot 1955
ONTSTAAN
Het verdrag van Londen (1839) erkende het bestaan van België als een onafhankelijke staat en
legde het land tegelijk eeuwigdurende neutraliteit op. Het defensieconcept dat de
onafhankelijkheid van het land moest verzekeren steunde aanvankelijk op een groot aantal
vestingen. Tegen het einde van de 19de eeuw waren de gegevens van het veiligheidsprobleem
veranderd. Het defensieconcept steunde dan op een beperkt aantal vestingen bemand door
vestingtroepen en een sterk veldleger. Om de troepen van het veldleger onder te brengen
werden moderne kazernes gebouwd.
De Dungelhoeffkazerne ligt aan de Baron Opsomerlaan 51, voorheen Vaartlaan 47. Deze laan
werd gekasseid in 1886 en ligt langsheen het afleidingskanaal van de Nete, verbindingsstraat
tussen Antwerpse- en Mechelsestraat, toen buiten de Mechelsepoort, dus buiten de
stadswallen. Het is een van de reeks kazernes die rond de vesting Antwerpen gebouwd werden
in het kader van het vernieuwde defensieplan. Zij was gesitueerd op een grosso modo
rechthoekig en grotendeels ommuurd terrein. De kazerne was oorspronkelijk bestemd voor
vier batterijen artillerie. Haar ontstaansgeschiedenis gaat terug tot het jaar 1884. Toen rees
het plan om de kazerne te bouwen. De bouwwerkzaamheden gingen van start in 1888. De
grondvesten, omheiningsmuren en enkele bijgebouwen waren in 1889 voltooid en het
hoofdgebouw aan de straatkant werd in 1898 afgewerkt.
BESCHRIJVING
Deze artilleriekazerne, een typische kazerne voor de huisvesting van het “paardenvolk”,
bestond na haar voltooiing uit het hoofdgebouw aan de straatkant, daarachter een
rechthoekig centraal plein, twee zijgebouwen aan de lange zijden van het plein, bijgebouwen
met stallingen, een manege, ringen in de muur, een pompstation naar het Netewater van de
Afleidingsvaart en een drenkplaats voor paarden. Ze werd gebouwd in de typische eclectische
stijl van het einde van de 19de eeuw : grote bouwvolumes met natuurstenen banden en
volumineuze daken met dakkapellen beklemtonen het massieve karakter. Het gebruik van de
ecclectische stijl gebeurde doordacht. Het classicisme straalt hierbij de macht en de grootsheid
van het leger uit en benadrukt er de gevestigde waarde van in de stad. De renaissance
benadrukt dan weer de mens, meer bepaald de soldaat die centraal staat; De andere oudere
gebouwen zijn functioneel met het oog op het legeren van door paarden getrokken artillerie.
Aan weerszijden van het hoofdgebouw zien we ijzeren hekken op zware arduinen sokkel en
daarbij aansluitend zijpaviljoenen met gelijkaardig uitzicht. Verder nog sobere haakse
aanbouwsels tegen de achtergevels.
De gebouwen aan de N- en Z-zijde van de binnenplaats, centraal plein, ook erekoer of
paradeplein genoemd, zijn nagenoeg identiek en vormen elkaars spiegelbeeld.

Tijdens het interbellum werd, op enige afstand van het oorspronkelijk geheel, een sportveld
aangelegd, een turnzaal gebouwd met bijgebouw (voormalige manège ?) en in de jaren 1930
een keuken- en reftercomplex. Het zijn bakstenen gebouwen, kenmerkend voor die tijd, met
verspringende volumes onder platte daken en met rechthoekige muuropeningen. Overigens
symetrisch opgestelde paviljoenen (waaronder vier voormalige paardestallen en
wagenhuizen).

De pas gebouwde kazerne rond 1900
GELEGERDE EENHEDEN
in 1900 werd de kazerne in gebruik genomen door de 11de Batterij van het 7de
Artillerieregiment waarna er begin 1914 een eerste afdeling van het 2de Artillerieregiment
werd gekazerneerd. Ze zou er verblijven tot 4 augustus, de dag waarop het Duitse Rijk België
binnenviel. In de jaren dertig plaatsten het 2de Artillerieregiment en ook het 4de
Artillerieregiment op het paradeplein een gedenkteken voor hun gesneuvelden van de Eerste
Wereldoorlog.
Tijdens het interbellum van 1920 tot 1939 zijn verschillende artillerieregimenten gekazerneerd
te Lier.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de kazerne gebruikt door Duitse infanterietroepen.
Na de Tweede Wereldoorlog deed de kazerne eerst dienst als autorijschool voor militaire
chauffeurs, bekend als de FRAC (Formation Raccourcie et Accélérée des Chauffeurs - geen
Nederlandstalige term beschikbaar voor veel in de krijgsmacht gebruikte afkortingen). Vanaf

1951 bood de Dungelhoeffkazerne kort onderdak aan het Tweede Opleidingscentrum voor
Infanterie.
Na de verhuizing van dit centrum werd er een onderdepot van de Mobilisatiekern 59 gelegerd.

Typische kazerne voor het “paardenvolk”

De turnzaal rond 1930

DE DUNGELHOEFFKAZERNE VANAF 1955 ... KONINKLIJKE CADETTENSCHOOL LIER,
INTERMACHTEN VOORBEREIDENDE SCHOOL en VOORBEREIDENDE DIVIDIE VAN DE
KONINKLIJKE MILITAIRE SCHOOL

Bij Koninklijk Besluit van 13 mei 1955 werd de Koninklijke Cadettenschool Lier opgericht in het
Kwartier Kapitein-Commandant Dungelhoeff aan (toen) de Vaartlaan 47 (sinds 01 januari 1961
dus Baron Opsomerlaan 51). De kazerne kreeg na de Eerste Wereldoorlog die naam als
aandenken aan de gesneuvelde Kapitein-commandant Gustave Dominique Dungelhoeff, de
eerste gesneuvelde officier van het 2de Regiment Veldartillerie.

De eerste korpscommandant en studiedirecteur Majoor De Vriese ondertekende op 02
september 1955 het eerste korpsorder van de nieuwe school : “het MA-GM1-3109 van 11 Aug
55 voorziet het oprichten van de Afdeling Lier van de Koninklijke Cadettenschool. Deze eenheid
is sedert 22 Aug 55 in het Kwartier Dungelhoeff gekazerneerd en staat onder mijn bevel”. Een
deel van de kazerne werd dus heringericht als officiële school met internaat waar jongens in
drie jaar school het 4de, 5de en 6de jaar van de middelbare school vervolledigden (toen het
Hoger Middelbaar genoemd) in de richtingen Grieks-Latijn, Latijn-Wiskunde,
Wetenschappelijke A en Wetenschappelijke B, toen duidelijk en geen warboel van … .

Vanaf februari 1962, met een kort verblijf van ongeveer een jaar in de Sionskazerne omdat de
accommodatie in Kwartier Dungelhoeff nog niet klaar was, werd de Vlaamse afdeling van de
Centrale School, (tot dan in Sint-Denijs-Westrem gelegerd) onder de naam “Toegevoegde
Afdeling”, in de Dungelhoeffkazerne ondergebracht. Iets na de Tweede Wereldoorlog werden
verschillende Brigadescholen opgericht voor de opleiding van het nieuwe kader van het leger,
vooral onderofficieren. In 1950 werd aan de school welke zich te Maaseik bevond een
“Speciale Sectie” gehecht, die de beste leerlingen van deze Brigadescholen voorbereidde op
het toelatingsexamen tot de officiersopleiding. In 1950 verhuisde deze “Speciale Sectie” naar
Sint-Denijs-Westrem, waar ze achtereenvolgens “Hogere School voor Kandidaat
Gegradueerden” en “Centrale School” werd genoemd. Het was een tweetalige school met een
Nederlandstalige en een Franstalige afdeling. Oorspronkelijk was deze school enkel voorzien
voor de meest bekwame onderofficieren, die door omstandigheden geen diploma van
middelbare studiën hadden behaald, toch de nodige kansen te geven. Later werd deze school
ook opengesteld voor andere jongeren, ook niet-militairen
Ze verzekerde, zoals bij de cadetten, een voorbereiding op een officiersloopbaan via een
driejarige schoolse opleiding – ongeveer het programma van de Grieks-Latijnse studierichting
(ASO) maar zonder Grieks en Latijn. Ze was specifiek gericht op de toelatingswedstrijden tot de
loopbaan van officier en de nadruk lag, meer dan in een normale humaniora (hoger
middelbaar) op wiskunde, Nederlands, Frans, geschiedenis, aardrijkskunde, fysica en
scheikunde, toen de zeven vakken voor het ingangsexamen van onder meer en vooral de
Koninklijke Militaire School. Er werd ook geen officieel diploma overhandigd.
In 1962 werd de Centrale School afgeschaft en de leerlingen werden overgeheveld naar en
aangehecht bij de Koninklijke Cadettenschool (Nederlandstaligen in Lier en Franstaligen in
Laken). Zij vormden daar de onderafdeling genoemd “Toegevoegde Sectie. De benaming werd
later gewijzigd in “Toegevoegde Afdeling” en nog later in “Afdeling Intermachten”. Vanaf 1978
werd de duur van deze studies teruggebracht tot één jaar. De leerlingen dienden dan reeds in
het bezit te zijn van een diploma hoger middelbaar onderwijs. De afdeling kon toen vergeleken
worden met het zevende jaar in bepaalde colleges en athenea die leerlingen voorbereidden op
onder andere studies ingenieur aan de burgeruniversiteiten.
Vanaf 1978 waren ook meisjes/vrouwen welkom in de krijgsmacht en in de
Dungelhoeffkazerne, maar enkel in de Afdeling Intermachten. Vrouwelijke cadetten hadden
enkel in Laken de voor hen nodige en aangepaste accommodatie en begeleiding.
In 1989 verhuisden de archieven van het Depot in Kontich (CAA/3) ook naar het Kwartier
Dungelhoeff en werden ze ondergebracht in vrije loodsen en gebouwen, gelegen aan het
sportveld. Rond die tijd werd een akkoord bereikt met K. Lyra TSV – voetbalclub dat, mits
uitvoering van een aantal infrastructuurs- en veiligheidsaanpassingen, mocht gebruik maken
van het sportveld, als tweede terrein.
Met de afschaffing van de Koninklijke Cadettenschool in 1991 bleef enkel de “Afdeling
Intermachten” over en die werd een autonome school, nu rechtstreeks afhangend van de
legerstaf, onder de benaming van “Intermachten Voorbereidende School”. Net zoals vroeger
was ze hiërarchisch afhankelijk van Laken. Na enkele Jaren werd de naam nogmaals veranderd

in “Voorbereidende Divisie van de Koninklijke Militaire School (V.D.K.M.S.) en ging ze ook
afhangen van de Koninklijke Militaire School.
In 1998 werd de school in Lier gesloten en verhuisde ze naar Laken waar beide afdelingen
(Nederlandstalig en Franstalig) samen kwamen.
Ook deze school werd, enkele jaren nadien, gesloten en verhuisde de VDKMS-DPERM naar
Sint-Truiden (Campus Saffraanberg) waar ze zich nu nog bevindt.
Op 01 september 1998 werd het Kwartier Dungelhoeff overgedragen aan de Dienst Gebouwen
van Defensie. De stad Lier had al in oktober 1995 de drie voorgebouwen (hoofdgebouw en
twee poortgebouwen) laten erkennen als beschermd Liers stadsgezicht en kocht in 1998 de
kazerne. Het was de bedoeling de kazerne op te nemen in een stadsontwikkelingsproject, het
project Dungelhoeff. Naast de ruimere doelstellingen moest de herinnering aan het militair
verleden van Lier verankerd blijven in het stadsbeeld. Ook de gronden van voetbalclub Lyra en
het woonuitbreidingsgebied ten westen van de kazerne maakten deel uit van het project.
In het hoofdgebouw en de poortgebouwen maakte vochtinsijpeling ter hoogte van de
schouwdoorgangen, de staat van de dakbedekking, duivenoverlast, enz. een dringende
restauratie noodzakelijk. Deze intussen 130 jaar oude kazerne werd integraal opgemeten en
had een dakoppervlak van 2300 m2 waarvan de natuurleien werden vervangen. Dakkapellen,
bakgoten, afvoeren, bliksembeveiliging, enz. dienden ook te worden gerestaureerd, schouwen
werden heropgemetseld en enkle platte daken werden ook vernieuwd. In overleg met
Monumentenwacht werden de posities van klim- en ladderhaken bepaald. De kapstructuur
bestaat nu uit mooie gesmede spenten die met klinknagels werden verbonden. Dze werken
startten op 22 november 2006 en werden opgeleverd op 19 december 2007.
Een ruimtelijk uitvoeringsplan werd definitief vastgesteld door de gemeenteraad van 29 juni
2009 en trad in werking op 4 december van dat jaar. Het legde de bestemming en de
toekomstige functies voor het hele plangebied vast.
In 2014 omvatte de Dungelhoeffsite, zoals gepland, een publiek en een privaat
vastgoedgedeelte. Aan het paradeplein van de voormalige kazerne werd, naar model van de
vroegere “Cadettenblok”, een nieuw gebouw voor de locale politie gerealiseerd. Een aantal
stadsdiensten zijn sinds september 2013 ondergebracht in het heringericht hoofdgebouw. De
nieuwe raadzaal van de stad werd ingericht op de bovenverdieping (vroegere zolder) van dit
hoofgebouw aan de Opsomerlaan. Onder het paradeplein is een parking aangelegd voor 260
wagens. Ook het Sociaal Huis (OCMW) heft onderdak gevonden aan het paradeplein. Er werd
gelukkig naar gestreefd bij de verbouwingen en de herinrichting van de bestaande
kazernegebouwen de eigenhead en beeldwaarde van de militaire gebouwen maximaal te
behouden. Zeker het hoofdgebouw heeft dezelfde aanblik als voorheen, gezien van, zowel
vanop de Baron Opsomerlaan en de Davidsvest, als van op het paradeplein. Op de ruimere site
werd een zwembad gebouwd en tussen Baron Opsomerlaan en de Boomlaarstraat (waar
vroeger de achteruitgang van de kazerne was en de boomgaard lag) staan intussen nog een
140-tal woongelegenheden.

BESCHRIJVING VAN HET KWARTIER TUSSEN 1955 EN 1998
De Dungelhoeffkazerne, vroeger een kazerne zonder meer, was sinds 1955 in de eerste plaats
een school weliswaar met de allures van een kazerne. Een rondleiding in deze school/kazerne
met behulp van het op de volgende pagina weergegeven plan op formaat A4 geeft een idee
van de organisatie ervan, alleszins van 1955 tot en met het jaar 1991 wanneer de laatste
cadetten de school verlieten en vrijwel tot bij de sluiting.
Blok A (in de wandeling “Stafblok” genaamd) is het statige, zelfs pompeuze hoofdgebouw van
de school. Achter de zware dubbele inkompoort met daarachter rechts het bescheidener maar
veel gebruikte winket, is een brede ruime doorgang die dienst deed als in- en uitgang voor
alles en iedereen. Hier arriveerden en vertrokken (’s morgens en ’s avonds, op vrijdagavond,
zaterdagmiddag, zondagavond, op 1 september en 30 juni, bij het begin en het einde van een
stukje loopbaan) officieren, leraars, onderofficieren, beroepsvrijwilligers, dienstplichtigen,
cadetten en leerlingen, onderhoudspersoneel, bestelwagens, bezoekers, enz…
In dit hoofdgebouw zetelde het organisatorisch brein van de school : het commando van de
school en de directie van de studiën, alsook het commando van de Staf- en
Dienstencompagnie. De militaire korpscommandant was ook studiedirecteur en vergaderde
vanuit die functie regelmatig met zijn collega’s Lierse schooldirecteurs. Ook in de Staf en
Dienstencompagnie werd een onderscheid gemaakt tussen educatieve en militaire
aangelegenheden : de officier-adjunct kon, wat het schoolse aanging, beschouwd worden als
rechterarm van de korpscommandant en stond in voor de pedagogische organisatie van de
school. Een officier voor sociale en culturele aangelegenheden verleende hierbij assistentie.
Inzake het militaire aspect werd de korpscommandant bijgestaan door de tweede
commandant die de logistiek, bevoorrading en het onderhoud voor zijn rekening nam
(gebouwen, keuken, kledij, …). Andere adjuncten van de korpscommandant in het commando
waren de personeels- en veiligheidsofficier en de militaire geneesheer aan het hoofd van het
geneeskundig detachement waar niet alleen de eerste maar ook de verdere hulp in de
infirmerie werd geboden aan gekwetsten en/of zieken. In het hoofdgebouw zetelde ook de
korpsadjudant, was de procure (bevoorrading leerboeken), een cinemazaal, een
drukkerij/reproductiecentrum en het archief onder het imposante dak. Ook de officiers- en
lerarenmess en -bar en een raad- en vergaderzaal waar de leerlingen en hun prestaties de
voornaamste gespreksingrediënten vormden op de klasseraden en deliberaties waren hier
terug te vinden.
De achterkant van het hoofdgebouw ziet uit op het paradeplein of erekoer. Vrijwel iedere
maandagmorgen werd hier aan het monument van het Tweede Artillerieregiment een groet
uitgebracht aan het vaandel. Het paradeplein deed ook dienst als sportterrein voor handbal,
basket- en volleybal. Aan de beide lange zijden van het paradeplein zagen we twee in de
breedte uitgewerkte gebouwen die werden opgetrokken als elkaars spiegelbeeld. In Blok L
huisde de Toegevoegde Afdeling, later Intermachtenafdeling genoemd, in Blok M vonden we,
gedeeltelijk, de Cadettenafdeling. In beide blokken vonden we beneden studiezalen,
daarboven klaslokalen, een TV-zaal en administratieve lokalen voor het commando van de
afdeling. Helemaal

bovenaan lagen de slaapzalen. In Blok M was er nog een laboratorium (fysica- en
scheikundelessen) en een computerklas en in Blok L een lokaal voor de sportmeesters en een
kapel met sacristie en een bureau voor de aalmoezenier.
Aan de overzijde van het paradeplein, in Blok N, bevonden zich, naast een talenpracticum, een
gesprekslabo en de bibliotheek, ook de clubs van de onderoffcieren, beroepsvrijwilligers,
cadetten en leerlingen. Tijdens of na een lange dag inspanning boden deze clubs/kantines een
aangename ontspanning in de vorm van biljart, ping-pong, een drankje of een babbel. Een
hele tijd werden de clubs voor cadetten en leerlingen “gerund” door de lieve “cantinières” van
CMC-MHK tot uitputting van stock (van de dames niet van de producten). In deze blok waren
ook nog enkele slaapkamers voorzien voor cadetten van de hoogste klas (retorica) indien ze
niet als kameroverste van de jongeren in Blok M verbleven.
Verder op onze rondleiding, zagen we rechts de zespotige Blok E met het keuken- en
reftercomplex en de feestzaal. We wandelden dan tussen vroegere paardenstallen, een
betonnen tennisterrein en langs het voetbalveld met atletiekpiste waarvan de leerlingen
voornamelijk de herinnering zullen koesteren aan de regelmatige sporttesten. Dit sportveld,
Stadion Kolonel Bastijns benoemd einde jaren 50 naar de toenmalige korpscommandant, werd
tijdens het interbellum aangelegd, op enige afstand dus van het oorspronkelijke geheel, alsook
een turnzaal gebouwd samen met het eerder genoemde keuken- en reftercomplex. Het zijn
bakstenen gebouwen, kenmerkend voor die tijd, met verspringende volumes onder platte
daken en met rechthoekige muuropeningen.

Club Leerlingen

–

Waszaal

Refter

–

-

Leeszaal (Infozaal)

Grote Studiezaal

Hoe ik het zelf heb ervaren …
KCS Lier (in illo tempore ’67-‘70)
Als mij gevraagd wordt een kleine vijftig jaar terug te gaan in de tijd en al die illustere
personeelsleden van “Djungelhoeff” even de revue te laten passeren, word ik, niet tegen mijn
zin, even terug de kleine en piepjonge cadet die einde augustus 1967 (ik dacht op 29/08),
nauwelijks de korte broek ontgroeid en begeleid door ma en pa, de eerste schuchtere passen
zet (ingangsexamens buiten beschouwing gelaten) op de kinderkopkens en toenmalige grindzandvlakte van de “erekoer”.
Men had mij, bij het verlaten van het kwartier na de toelatingsproeven, al even gevraagd of ik
de zoon of familie was van de RSM. Van RSZ had ik al wel gehoord, wat die RSM betekende
kwam ik toen te weten ! Korpsadjudant (RSM – Regiment Sergeant Major) Charles BOELS
orchestreerde op zijn eigen manier de “verwelkoming”, overal aanwezig en van links naar
rechts manoeuvrerend met korte besliste pasjes, de kepi wat schuin op het hoofd, de stick
onafscheidelijk in de hand of onder de arm, het type Engelse RSM van “na den oorlog”.
Charles was, zoals ikzelf, van Borgerhout, bij ons weten geen familie, maar dit heeft toch een
speciale band geschapen die lang ook heel hecht is gebleven. Ik mocht zelfs, toen ik gele lintjes
droeg, het genoegen smaken persoonlijk wiskunde-bijles te gaan geven aan zijn dochter Linda
en Charles en echtgenote Anita, die spijtig genoeg kort daarna is overleden, zorgden er zelfs
discreet voor dan niet thuis te zijn. Of zij ooit hadden gehoopt op verdere toenaderingen, valt
nog moeilijk te checken. In ieder geval was ik zelf toen veel te “blue” voor grote initiatieven
dienaangaande. Hoe dan ook heeft mij dat de nodige insinuaties met resulterende rode kaken
opgeleverd van mijn dierbare prom-kameraden ! Charles is overleden op 01/07/2015 in de
gezegende leeftijd van 96 jaar. Ik was het contact kwijt maar hoe dan ook, op zijn 90 had hij
nog niets ingeboet aan energie !
Ere wie ere toekomt, dus ga ik maar van start met de hogere OFFICIEREN die het “genoegen”
mochten smaken, niet enkel van korpscommandant te zijn, maar ook, en dat was vrij uniek,
studiedirecteur van die toch wel heel speciale uit de kluiten gewassen kleuterklassen. In wat ik
hier neerpen moet ik, door het feit dat ik een zeventien jaar later opnieuw in KKadSch Lier
terechtkwam als stafofficier (en waar ik een aantal van mijn oud-leraars, -officieren en onderofficieren ineens als collega kreeg), trachten beide periodes uit elkaar te houden. Niet
simpel, verwarring troef over wat wanneer gebeurde en geloof me, aan den andere kant van ’t
strand was er ook zand maar wel van een enorm verschillende samenstelling !
Luitenant-kolonel (LtKol) DAENE was korpscommandant (CO) toen we binnengingen. Hoe hij
als Bruggeling verzeilde in het Lierse … geen idee maar de wegen des militaire chefs waren, en
zijn nog steeds, ondoorgrondelijk. Hij was een groot supporter van FC Brugge en dit is hem
ook noodlottig geworden. Kolonel Daene is plotseling overleden, op 5 april 69, tijdens een
wedstrijd K. Lierse SK – FC Brugge. Zijn begrafenis zal voor ons allemaal wel een plechtigheid
geweest zijn waar we heel bewust aan hebben deelgenomen.
Na Daene kwam LtKol Jozef WAER. Daar waar zijn voorganger zijn roots had bij 5Li, was Jef
Waer een grenadier (in zijn eenheid in Soest dus van het kwartier aan den andere kant). Hij

had wel al een passage achter de rug in Lier als kapitein en afdelingscommandant van de
cadetten en kende dus het klappen van die puberzweep. Eigenaardig genoeg zie ik nog het
beeld van zijn auto, het toen heel bekende wat bolvormige model Volvo, ne lichtenblauwe,
genen blauwe geschelpte. De bijnaam Jef Sigaar had hij zeker niet gestolen. Daar waar Daene
een echte vaderfiguur was, kwam Jef eerder over als de strenge punctuele afgeborstelde
militair, een beeld dat ik achteraf toen ik hem ontelbare keren heb ontmoet, nooit heb
moeten bijstellen… ook al was hij toen in burger en gepensioneerd. Ik denk dat de “graffiti”
op een WC-deur, en denkelijk ontsproten aan het gefrustreerde brein van een cadet, zowat
alles kan samenvatten : “Stop the Waer in Vietnam !”
Toenmalig EXO – 2Comd – tweede in bevel - was Kapitein-commandant (Cdt) Pierre JANNIS
(om het gemakkelijk te houden gebruik ik voor de graden verder de militaire afkortingen).
Toen al, ook letterlijk, “éminence grise” en vrijwel ongekend en ongezien in de afdeling. Een
goede tweede commandant dus.
OSC – Sociaal en “Cutureel” Officier was Cdt Vic Van Duppen uit Oelegem (bekend ook door
zijn toneelgroep in die gemeente). Hij was bij het begin in 1955 als OLt van het 6Li gekomen
(zoals trouwens ook onze RSM) en is daar gebleven tot zijn pensioen. Ook al wat jaren geleden
overleden.
Verder defilé van een aantal officieren waar we weinig tot geen contact mee hadden, en die
ofwel stafofficier waren of les gaven in de Toegevoegde : Cdt Fons CLAUS, was S4,
verantwoordelijk voor logistiek en gebouwen (zoon Nicky was ook cadet na ons, Maj Gd en
verongelukt met zijn dochter tijdens een bergwandeling in Frankrijk), Cdt André BROES
(leraar), Cdt Pierre JOSEPHY (leraar), Cdt Armand VAN DEN BOSSCHE (leraar), Cdt Raoul
THEEUWS (afdelingscommandant van de Toegevoegde, oud-MP, woont nog, en moet ook in
de “90” zijn, in mijn gemeente Hove, bijnaam “het Peird” omdat de man nooit blokskens had
gehad op zijn tanden en die een toch redelijk geprononceerd profiel vertoonden – gene
simpele).
We komen dan natuurlijk terecht bij Cdt Jos (Jef) Brusselaers, ook met rode infanteriespiegels
(5 of 6Li aan de basis ?) onze eigenste afdelingscommandant en van een soort waarvan we
geen andere hebben gekend in ons driejarig cadettenbestaan. Jef was steeds in service-dress
met handschoenen, had in Kongo “gezeten” en genoot van de bijnaam “Lumumba”. Er was
zelfs wat vergelijking mogelijk met zijn pseudoniem door de volle lippen van Jef en het wat
krullende haar. Voor de enen een zegen, voor de anderen een vloek als afdelingscommandant,
maar toch denk ik dat Jos het spelleke altijd eerlijk en rechtdoor probeerde te spelen. Latere
frequente contacten met hem, hebben mij het beeld nagelaten van een zeer beminnelijk
familieman, spijtig genoeg ook te vroeg van ons heengegaan.
Officier of niet, eigenlijk niet, een gemilitariseerd burger, was onze aalmoezenier eerste
klasse/dikke baret onder het kruis (A1C) Jan VAN HOOMISSEN uit Lint. Geboren juist voor de
eerste oorlog, aalmoezenier in de school van augustus ’62 tot 01/09/1979. Bijnaam de
“Moeze” en minzaam man. Nochtans had hij een pre-militaire reputatie als prefect van het
Sint-Gummaruscollege. Dat ging zelfs zover dat oud-studenten van hem, toen ze hem
tegenkwamen op straat, nog automatisch hun sigaret weg camoufleerden uit schrik van … !
Als misdienaar (9 jaar “opgevoed” door de jezuïeten van het Xaveriuscollege te Borgerhout)
van o.a. Pater Versteylen, toen nog geen groene fietser voor hij anders ging leven, zette ik die
traditie voort in Lier. Vrijwel elke avond assisteerde ik de mis om 1715u, wat mij af en toe het
grote voorrecht gaf mij buiten de kazerne te begeven om hosties te halen bij de Arme Claren

Coletienen op de Kapucijnenvest. Eieren heb ik nooit meegenomen voor hen om goed weer af
te smeken ! Regelmatig medekerkganger toen was den Georges (hij zal sowieso nu een lekker
sigaarke zitten smoren bij Sint-Pieter – God hebbe zijn toen reeds godvruchtige ziel). De
Moeze was steeds een aangename gesprekspartner en gebruikte te pas en te onpas zijn
stopwoorden : “Joa … joa”. Misschien heeft de koster uit de Vlaamse TV-reeks de
Paradijsvogels dat wel van hem overgenomen !?
We maakten ook een vluchtige passage mee in de retorica van een tweede in bevel bij de
afdeling, bestemd om zowat de grote broer te zijn van … ! Mijn enige ervaring met de OLt
witte kol (lancier dus), later overgegaan naar het “wapen” van de Administratie, was minder
leuk. Hij had de gewoonte te verschijnen met een vliegvest van piloot licht vliegwezen. Totaal
onreglementair, maar dat wisten we niet. Op mijn vraag of ik die via hem kon aanschaffen,
kreeg ik een positief antwoord : “Geen probleem, kost 400 BFr”. De vliegvest heb ik nooit
gezien tenzij jaren later toen ik S1 (personeelsofficier) was in de School van het Licht
Vliegwezen te Brasschaat, en de 400 BFr werd gerecupereerd na een korte maar zeer
duidelijke interventie bij hem door mijn ma zaliger op de eindejaarsproclamatie. Achteraf
heeft hij hier nooit meer over gerept !
Onder de officieren maar waar we veel meer contact mee hadden, de ONDEROFFICIEREN met
dan in de eerste plaats onze onderrichters. Heel wat onder in die zin !
De hoofd-onderrichter werd al besproken, RSM Adjt Charles BOELS die ook de rapportpunten
toekende voor drill en militaire opleiding/opvoeding. Zijn wekelijks uurtje drill was, voor mij
toch, altijd leuk en eigenlijk een ontspanning naast de inspanning. Graag denk ik terug aan de
intense voorbereiding gedurende ons tweede schooljaar van de gecombineerde gewapende
drill-demonstratie waarmee we schitterden, niet alleen op onze proclamatie in ‘69, maar ook
die van Laken. Al gebeurde die drill met oude Lee Enfields uit WOI (ook te zien aan het aantal
“geloste” laders dat af en toe de paradegrond sierde na de steeds herhaalde tak tak met de
kolf op de grond), ze mochten ons dat eens nadoen. De huidige drill is in vergelijking ermee
een lachertje en een aanfluiting er van !
Onze, aan de afdeling verbonden, onderrichters dan : zij begonnen hun dienst ’s morgens en
bleven tot de avond van de volgende dag. Zo waren er overdag steeds twee, ’s nachts maar
ene, meer dan genoeg naar cadettennormen, zelfs ene teveel !
Op kop, en enige Adjt toen we binnenkwamen, Flor VAN CAMP (bijgenaamd de Flor
natuurlijk, maar uitgesproken zoals hij dat zelf deed … Flir). De brave man had nu éénmaal de
gewoonte om zijn klinkers allemaal ongeveer als “i” uit te spreken. Hilarisch werd het pas
wanneer hij, oppasser bij het examen meetkunde, vriendelijk aan iedereen vroeg : “Pikt ni
illemiel iwe pisser !” Nooit heb ik hem gezien met een muts, altijd sierde een kepi zijn reeds
dunne haartooi.
Karel PEETERS – den Bokser ! Was MP geweest, had daar ook de “karuur” en de
“présence”voor. Was niet van Lier maar van “Hertals”en was tot voor kort nog op onze reünie.
Leek streng, maar, naar mijn gevoel, heb ik die hond heel zelden weten bijten. Verschil met
kolonel Waer, de granaat op de kepi van den Bokser was groter dan de granaten op de
spiegels van … . Zijn zonen ziin officier bij de genie en de luchtmacht (nu luchtcomponent)
geworden.
Naar mijn gevoelen iets later bij ons terecht gekomen (mogelijk hadden we in het begin een
paar anderen die me weinig of niet zijn bijgebleven – ik herinner mij nog een “Piski” met één

vinger of arm kwijt) - 1Sgt John VAN ERUM, den Toot. Was van Nijlen. Jaren na datum ben ik
de (voor mij toen wel) brave man met echtgenote dikwijls tegengekomen in Lier. Het deed
hem steeds zichtbaar goed over vroeger te kunnen “klappen”. Hij was de enige onderrichter
die er in geslaagd is mij een gratis, niet-gastronomisch WE te bezorgen in de kazerne, en dat
wilde wat zeggen. Men had ons juist gelukkig gemaakt, ik denk al de 6des, met een nieuwe
“zondagse” muts die we onvoorwaardelijk moesten dragen buiten het kwartier. Eén van de
volgende zondagen had ik het al zweten. Ik werd met de auto tot vlak voor de Baron
Opsomerlaan 51 gebracht en was zo naïef te denken dat die vijf meter naar de poort, eigenlijk
tot “binnen” behoorde. Volledig zonder den Toot gerekend die intensief “inspectie muts”
hield aan het wachtlokaal. Op donderdag werd ik vriendelijk uitgenodigd te verschijnen bij
Lumumba en die was denkelijk in zijne wreed slechte. Nen hoop min-consignes konden toen
niet meer ter compensatie aangeboden worden, ondanks mijn aandringen, en dus mocht ik de
Lyra zien thuis spelen, zondag, over het muurke van ons stadion “Kolonel Bastijns”, intussen
ook allemaal “overruled”. Zoet was echter de wraak toen enige tijd later den John plotseling
zijn eigen goed-zittende weekdaagse artilleriemuts kwijt was en zijn hoofd ineens een tijd,
door “heirkracht”, gesierd werd met een pracht van een donkerblauwe vliegende schotel
(“Boels – Van Erum 1-1” heeft nog even op het bord in de kleine studiezaal gestaan). John
werd later nog secretaris op de staf en is overleden op 12 juni 2008, 78 jaar oud. Het is hem
helemaal vergeven !
Tenslotte, wat onderrichters betreft, nog een drietal dat we ook min of meer lang hebben
“genoten”. Op kop, en ook het langste daar geweest, 1SgtMaj VISSERS van de
Transmissietroepen uit (toen) Hemiksem – bijnaam de Sprot, hij was trouwens even smal. Ook
steeds met kepie en altijd vrij lang vertoevend in de bar onderofficieren. De mens was niet
kwaad te krijgen, deed ook geen vlieg kwaad (we waren al relatief ancien) en had de reputatie
al drie vierden van zijn maag te hebben ingeleverd. Had ter compensatie wel een vrij intens
droge lever. Assistentie werd hem daar verleend door Chef WIJNANTS - den Broebel. Lancier,
letterlijk en figuurlijk kort van stof. Leek wat op ne Jerom maar was er geen. Is mij het minste
van bijgebleven van allemaal. Kort bij ons, in de retorica, Sgt Hollanders van de (toen nog)
luchtmacht. Ik meen te weten dat hij van de Toegevoegde over kwam en hij liep nog voor ons
peloton op het defilé bij einde retorica. Is “loadmaster” geworden bij 15W in Melsbroek en
zeker Adjudant-chef of Adjudant-majoor benoemd.
We eindigen in onze afdeling cadetten met een speciaal drietal, twee CSM’s (Company
Sergeant Majors) en een Sportmeester (mag gerust met hoofdletter). Onze eerste CSM
(moeder en vader, bompa en bomma van de cadetten terzelfder tijd ) van de afdeling en
administratief adjunct van de afdelingscommandant, was Edmond TIBAX – de Monne, gene
Ray maar nen Ed. Ook nooit gezien zonder kepie. Leek me eigenlijk te braaf om onderrichter
te zijn, al was hij dat wel geweest, maar zeker veel beter in zijn nieuwe rol. Na zijn pensioen
prominent en gewaardeerd bij de vaderlandslievende en andere verenigingen van Lier.
Toevallig heb ik, via de Vriendenkring van de Eerste Vrijdag die ook maandelijks vergadert in
het Hof van Aragon, zijn kleindochter leren kennen - Sabine Leysen, gemeenteraadslid van
Lier. De wereld is klein en het doet haar goed te kunnen praten over haar geliefde grootvader
zaliger, vanuit een heel andere invalshoek.
Mon werd opgevolgd, en daarom heb ik het over hem nog niet gehad bij de onderrichters,
door Adjt Roger (met rollende “r”) BEYNS – bijnaam Pieterrrke. Cyclist, met bijbehorende
wieltjes op de spiegels en natuurlijk zwarte muts (die ik, als latere collega cyclist, ook vrijwel

gans mijn carrière heb gedragen). Als ik hem kort zou typeren … klein maar krachtig, zijn stem
compenseerde ruimschoots zijn eerder kleine gestalte.
Derde “specialleke”, onze Meester in Lichamelijke Opvoeding Adjt René FEYEN – den Boelie of
den Blauwen Beul. Zelden gezien in uniform, altijd in (blauw natuurlijk) trainingspak. Zonder
twijfel de man die mij, jong, klein en onvolgroeid, de meeste hoofd- en andere brekens heeft
bezorgd, vooral in de vierdes. Op het einde van dat eerste schooljaar, met moeite 155 cm, ben
ik “gedelibereerd” in het vak LO waar ik gemiddeld 24/60 haalde. Geen kwestie van bvb. 4
keer op te trekken aan de balk of het hockeyballeke een pistelengte ver te smijten, daarvoor
waren mijn arm(e)spieren onvoldoende ontwikkeld. 1000m lopen in 3’40” om in die proef
10/20 te halen, dat ging nog redelijk. Hoe dan ook had hij de verdienste mij van 8,27 in de
derdes, via 10,22 in de tweedes, naar 12/20 te tillen in de retorica, en intussen 172 cm, waar
ik ook keeper a.i. was van de handbalploeg, na wijlen onze kameraad Guy Devuyst (Kieken),
en ik ook in de basketploeg speelde. René heeft voetbal gespeeld bij de veteranen in het
toenmalige Katholiek Sportverbond tot zijn 72 (jawel) en de volleybal-vrijdagnamiddagen voor
het kader (in en na mijn tweede passage in Lier) zullen mij steeds bijblijven. Die vent was niet
te kloppen, hij stretchte wel minstens een kwartier voor elke inspanning, samen met Nest
Thoelen, waarover later.
Tussendoor, als anekdote : aangezien ik (zeer) klein was toen ik als 14-jarige binnenkwam,
waren er zelfs geen (recuperatie)uniformen voor mij van de vorige generaties. “Gelukkig” had
men bij de Luchtmacht wel kleine blauwe battledresses, dus was het probleem, naar militaire
normen, opgelost. Doordat die wel uit de ruwe soldatenstof waren gemaakt, zoals nu
trouwens de uniformen in het museum TPCI, en dus niet in de fijnere servicedress-stof, was
het dragen daarvan geen pretje, zeker in een goedgestookte klas in de winter. Om zot te
worden van de jeuk aan de benen ! Toen ik in de vijfdes serieus begon te groeien (15
centimeter in één schooljaar) had ik water in mijne kelder. Op onze halfhoge schoenen met
beenstukken ging dat nog met wat trek- en sleurwerk, op lage schoenen … niet te doen ! Het
bewijs heb ik nog op foto.
Geen onderrichter bij ons, en toen niet (meer) behorend tot de afdeling, maar zeker
vermeldenswaard, Adjt Karel BAETENS – bijnaam de Charel. Diensthoofd van de procure en de
bibliotheek, waar we ook jaarlijks onze leerboeken afhaalden, was hij een militair
perfectionist. Geen groter plezier dan hem al van ver te groeten omdat de Charel dan
moeiteloos over heel de erekoer paradeerde, met de hand aan het hoofd, militair beleefd
terug groetend. Later is hij tot op hoge leeftijd altijd die “mijnheer” gebleven en was hij ook
zeer actief in de vaderlandslievende verenigingen van Lier, waaronder de oudstrijders.
Geen onderofficier, wel BEROEPSVRIJWILLIGER, in een personeelscategorie waar men toen
maar twee graden kende, soldaat en korporaal, was Kpl Jos CANNAERTS – Joske - manusje van
alles en duivel doet al in de afdeling cadetten. Hij mankte wat, waarom heb ik nooit geweten.
Had voor alles een oplossing, niets was hem te veel !
Als baas van de “cinema”, later in de Bar & Mess Offr … Kpl Roelen. Ik heb hem later
regelmatig weten lachen maar in mijn cadettentijd gaf hij de indruk steeds op een citroen te
zuigen. Zonder ticket in de filmzaal … no way, een waakhond was er niks tegen. Uiterlijk doet
hij mij nu wat denken aan de cynische, meestal zuur “smilende” sergeant Wilson uit de
onvolprezen Britse serie “Dad’s Army”.

Ook de kapper is mij bijgebleven, niet van naam. Hoe hij er in slaagde zijn lijdende voorwerpen
zonder schade te “ontharen”, is mij een raadsel, hij had toen al serieus “den bibber” !
De “strijkers” op het eerste verdiep van het blokske waar beneden in de hoek de haarkapper
verbleef, hebben mij menig keer gedepanneerd bij vestimentaire ongevallen en te onscherpe
BD-plooien !
In de refter was het zaak zo vriendelijk mogelijk te zijn tegen de beroepsvrijwilligers die het
eten ronddeelden, je weet nooit dat er iets meer vast te krijgen is … als het lekker is. Bij mijn
weten nooit gelukt ! De enige voornaam die ik mij herinner van één van die gasten : Marcel !
Blijft nog Fonske Verdonck (van wie ik de juiste functie niet weet maar zal iets te maken
hebben met de Bar en Mess OOffr, dacht ik). Hij heeft enkele keren een kwis georganiseerd
waarbij ik initieel de beste was. Van toen af ben ik met de man heel goed kunnen opschieten,
ook in mijn na-cadettentijd !
Over dan naar de grootste zorg (euh brok) nu, onze LERAARS, waarvan we nog één illuster
exemplaar hebben rondlopen (blijkbaar op heel sterk water).
Ere wie ere toekomt, begin ik met mijn klastitularis, gedurende drie jaar, Jos WOUTERS – de
Puit. Het moet niet gemakkelijk zijn, al is het dan bijna privéles, om drie jaar Griekse les te
geven aan drie kornuiten die meermaals uiterste moeite moesten doen om, zeker na de
frieten, niet in te slapen. Gelukkig had Jos hetzelfde probleem en heb ik ooit, op een zomerse
namiddag, een Griekse tekst van Lusias, vooraan de zwaar bevolkte klas, mogen verklaren aan
de drie slapende toehoorders. Toen de bel ging voor de break en ik ook het deksel van de
lessenaar even had laten vallen, werd iedereen wakker en zei Jos : “Goed Boels, ik zal u 16/20
geven!” Jos was ook een natuurmens, heel sportief ondanks zijn kleine gestalte, yogaliefhebber en hij liet geen gelegenheid voorbijgaan om, als het weer en de dienst het toeliet,
met zijn klas naar het sportveld te trekken en daar les te geven in het gras. Voor mij in het
begin de enige momenten dat ik graag naar die piste trok. Ook droog humorist en niet uit zijn
lood te slaan. Ik zie hem nog binnenkomen in de klas met zijn typisch slepende gang met wat
op en neergaand bovenlichaam. Hij leek dan onder de banken te kijken en één keer kregen wij
ook de verklaring : goedemiddag, ik kom van de meisjesschool ! Gelukkig (of spijtig misschien
voor hem) waren de uniformrokjes toen nog iets langer. Een paar jaar voor ons hadden de
cadetten zijn “pupiter” vervangen door die van de tekenleraar. Deze was veel hoger, had een
bijbehorende hoge stoel, maar die was niet mee verhuisd. Jos heeft plaats genomen en heeft
zijnen nikkel afgedraaid zonder verpinken. Toevallig ging die (Griekse) les over de Griekse
legers die na lange omzwervingen eindelijk aan de zee kwamen (Thalassa) en vol
enthousiasme juichte Jos mee : Thalassa ! Thalassa ! Alleen zijn twee handjes kwamen boven
het blad van de lessenaar uit ! Ik zie hem ook nog achter (of beter bijna onder) het stuur van
zijn wagen zitten (Taunus 17m) met enige kussentjes onder zijn … just !
Dan … misschien beter alfabetisch overlopen en hopen niemand te vergeten !
Vroeg gestorven, zelf nooit gehad als leraar, en erbij vanaf het ontstaan van de school :
Mijnheer André ALEXANDER – bijnaam den Tsja of Tcha. Eerder wiskundig denker dan
lesgever, heeft nooit een auto gehad. Wie hierover meer kan vertellen … ?
Frans aristocratisch, verfijnd, eerder wat bedeesde “grand connaisseur” van de taal van
Molière, Chris(tiaan) BEELAERT – de Gille, onze leraar Frans in vijfdes en retorica. Bijna te
beschaafd om een bijnaam te hebben. Woonde toen ook in mijn huidige gemeente Hove. Ik
denk niet dat hij ooit echt het mikpunt is geweest van een cadetten-farce maar hij heeft, hoe

dan ook, bij heel wat vrijwel Frans-onkundige cadetten, die vroeger enkel maar
“maddemwozelden” de basis gelegd voor hun taalexamens tweede taal. Zijn echtgenote
Miette was Franstalig van origine en ik hoor haar (later dan) nog een uiteenzetting geven over
de activiteiten van haar echtgenoot in de bar Offr na een korpsmaaltijd : “Hij heeft pietjes
gebakken !” Chris was een echt levensgenieter !
Sluipend langs de muren, wat voorovergebogen, met donkere bril, bereikte Robert BROECKX –
de Pros – op zijn sandalen, toch altijd zijn klaslokaal alwaar hij op droge flegmatieke wijze
driehoeksmeetkundige wijsheden debiteerde. Maar let wel, nooit hebben cadetten meer WE’s
zinloos in het kwartier gesleten dan door paranoïde Pros. Zijn wekelijkse ondervragingen met
tien foutloos te reproduceren formules van driehoeksmeetkunde moesten resulteren in
minimum 8/10 of ge had het zweten, onder de vorm van 4 consignes. 2 x 4 was en is nog
steeds 8 en dat aantal was voldoende voor gratis kost en inwoon van zaterdagmiddag tot
zondagavond. Dat sadistisch gedoe duurde zolang tot iedereen in de klas het beoogde cijfer
haalde (om zichzelf dan te herhalen van zodra het Pros beliefde). Met drie in de klas gaat dat
nog, met vijftien is er het permanente risico dat één of ander sujet in het WE wel wat anders
te doen had dan formules te herhalen, net iets groter !
Ook om echte “rooie oortjes” van te krijgen, die Pros, waarmee ik dan zijn lessenreeks in
biologie ofte seksuele opvoeding bedoel. Hoe hij aan dat bijkomend akkefietje is geraakt …
denkelijk omdat niemand anders zich geroepen voelde … ?
Zelf nooit les van gehad, dus mij minder bekend, Luc(as) HEYNINCK van Sint-Niklaas –
tekenleraar, Pietje Potlood. Wie meer informatie heeft, graag !
Nog niet zo lang geleden ook op onze bijeenkomst, onze leraar scheikunde uit Haaasselt, Guy
OBEN – de Stek ? Als kandidaat militair geneesheer, had ik in 1GL een model van
zelfgenoteerde cursus die later nog gebruikt is in de Toegevoegde door de lesgever aldaar. Het
was permanent pennen in het labo om te kunnen volgen en ‘s avonds vergeleek ik dan nog
mijn teksten met die van collega’s. Voornaamste slachtoffer van Guy was zijn altijd falende
assistent Mijnheer VEERMAN. Al die mislukkende proeven waren sowieso diens fout.
Statig, afgeborsteld, en een kei in ’t Nederlands (al zou hij dat zelf nooit zo gezegd hebben)
Frans STERCKX – de Frons, pa van Dirk, de journalist en later politieker. Kwam die bijnaam van
zijn voornaam of van het feit dat hij de wereld vrij “fronsend” opnam … ? Hij stoomde de
rhétoriciens of rhetoric-hanen klaar voor de toegangsproef eerste taal tot de Mille en
aanverwante. Verwenst om de talrijke opgeofferde zaterdagnamiddagen voor het afleveren
van een synthese of commentaar die er moest door kunnen, constante race tegen de tijd. En
er door kunnen bij Frons was niet simpel. Met een schitterend werkstuk, bevattende 1 (één)
dt-fout kon nog juist een 10/20 worden gescoord. 14 of 15-en weet ik niet of die bestaan
hebben, mijn maximum lag op 13. Maakte iedereen altijd wakker vanaf het eerste moment
dat hij (hij had blijkbaar een kunstbeen – werd toch verteld) de houten klastrede “betrad”.
Klassiek was zijn “seizoenstart”: “Potgieter nietwaar, heren … !” Overleden, kort na ons
vertrek uit Lier. Terloops, bij onze Lakense broeders had men ook een leraar die aardig
sarcastisch uit de hoek kon komen met zijn toegekende punten : cadet X mag aan bord
komen, zwoegt en zweet dat het niet mooi meer is en wordt bedankt met : X, 1 voor het
komen en 1 als ge gaat, wat ge nu moogt doen. Bedankt, 2 op 10 !
Sportief leraar van een minder sportief vak meetkunde, met alle bijbehorende varianten, was
Ernest (Nest) Thoelen, “den Tjoele” later ook permanent en enthousiast deelnemer aan het
volleybal van de vrijdagnamiddag-sport voor het kader. Niemand is er, zoals hij, ooit in

geslaagd om, losjes uit de pols, met krijt, vrijwel perfecte cirkels te produceren op het zwarte
bord. Zelf dikwijls geprobeerd met evenveel fiasco’s. Misschien ook daardoor was Nest zo
handig met de (sport)ballen. Ergens hierboven zie ik hem lesgeven in volleybal, met tactisch
perfecte cirkels op het bord !
Eén van de meest geliefde, zo niet de meest geliefde leraar, die we drie jaar mochten
meemaken maar die we niet meer op onze reünie kregen, was Jan VAN DEN BROECK – de
Jerom - die zijn bijnaam goed kende en die ook gebruikte. Jan doceerde geschiedenis en
aardrijkskunde, vanaf 1971 aan UFSIA, en zijn vakken studeerden we, alleen al om de mens
plezier te doen. Had begrip voor extreme situaties, zoals voetbal op TV de woensdagavond,
dus geen ondervraging de dag erna ! Is bijna samen met ons afgezwaaid uit KCS Lier en in 2016
overleden op 91-jarige leeftijd.
Flegmatiek Engels maar, al wisten we dat toen niet, in ’67 een even grote schacht in de school
als wij, Wilfried VAN HOOF – Pirandello of de Pirre. Kwam in de school in april ’67, dacht ik.
Lange tijd trouw aan onze samenkomsten met zijn Yvonne, jongeling van de oudere generatie
en die ik toch één keer heel zwaar heb verwenst (de andere keren passen niet in dit “oeuvre”).
Mondeling examen Engels, wie programmeert dat nu in godsnaam op een zaterdagnamiddag
? Bovendien had ik het voorrecht de laatste van de bend te zijn en ik heb daar dus gezeten,
gezeten, weliswaar niet “in a boat”. Na al die nutteloos weggesmeten tijd weet ik nog altijd
niet wat die “three men” daar eigenlijk deden. Ook was “my taylor allesbehalve rich” die
namiddag ! Maar ik was er door ! Mersie Huile Frit, memmen ons toch altijd wried
geamuseerd daarna en ik was met veel respect en vriendschap, ook verdriet, op je uitvaart op
6 juli 2017 !
Van (Al)Fred VERMEERSCH heeft niet iedereen les gehad, ik als Grieks-Latinist al zeker niet. Ik
heb hem eigenlijk maar goed later leren kennen toen ik zelf kaderlid was. Met zijn wat
zangerige taal (daag Ruudiee) had hij, volgens mij niet bij onze Prom, de bijnaam de Zeem.
Woonde ook in … Hove, tot zijn dood enkele jaren terug. Blijft me vooral bij door het feit dat
hij later vrijwel constant zeurde aan mijn collega’s hoofd om een budget voor een nieuwe
Duitse woordenboek, wat hij denkelijk nooit kreeg.
Niet te kloppen, na ook deken van de leraars, nu letterlijk en alleen “ouderdomsdeken” met
de nadruk wel te verstaan op deken, niet op ouderdom, Paul VERMEYLEN – Polleke, bij andere
en latere generaties, de Zoef. Sinds ‘57 in Lier en was het niet dat hij op pensioen moest en de
school gesloten is, hij was er nog. Gedurende drie jaar les van gekregen, o.a. rekenkunde met
drie man in de klas. Zelfde probleem als met Jos Wouters, frieten ’s middags en dan Polleke,
geen goede combinatie. Blijft heel gezond en maakt nog vrijwel dagelijks met Mia de
binnenstad van Lier “onveilig” als fervent fietser. Doet mij ook denken aan het beddengoed
waar we het bij het kader soms over hadden : regelmatig ging (meestal omdat hij moest) “de
deken naar Laken” ! Superbedankt om verleden jaar, bij één van onze reünies, in de regen, ons
nog eens getrakteerd te hebben op een authentieke les wiskunde op het ‘”nieuwe’
paradeplein van Djungelhoeff en dit met krijt op een zwart bord (jeugd kent dat niet meer). Ik
was, gezien mijn beperkter Grieks-Latijnse basis, niet mee, maar … ik was absoluut niet de
enige !
Last but not least Francis VERVOORT – de Zwangere, uit Mechelen. Leraar Latijn en Frans in de
derdes met de gewoonte, vandaar de bijnaam, de rechterhand Napoleonsgewijs plat op de
buik te houden, meestal begeleid door de linkerhand, wijs- en middelvinger opgestoken, tegen

de slaap. Gelukkig hoorde ik toen beter dan nu, hij was nogal ne stille fezelaar, letterlijk. Ik
probeerde bij hem dan ook altijd op de eerste rij te zitten.
Een eervolle vermelding voor onze toenmalige eenheidsgeneesheer Med Cdt Jos VAN DIJCK
die het later heeft geschopt tot Med LtKol en ook overleden is in 2016. Werd bij het betere,
o.a. jaarlijkse, spuitwerk geassisteerd door een niet-militaire verpleegster Mevrouw Dierckx,
toch in een soort uniform (toen nog niet te vergelijken met Ilsa, wolvin van …, althans niet wat
fysionomie betreft). De voorschriften voor antigrippine en vitamine C waren legio maar
konden geen epidemie vermijden, waarvan we er toch één hebben gekend. Zowat alle kamers
waren “in quarantaine”. De in het begin van het schooljaar toegediende mengvaccins,
waarvoor we dan nog eens een WE geconsigneerd waren, veroorzaakten, naast een
rugboebel, behoorlijk wat stijfheid. We mochten geen fysische inspanning doen maar mijn
persoonlijke vaststelling was dat, hoe minder ik bewoog, hoe stijver ik was. Een hele avond
handballen (of – verboden te – voetballen – met een handbal – want er was geen voetbal) was
heel wat meer therapeutisch.
Hiermee denk ik het personeelsrijtje grotendeels te hebben afgewerkt en hoop ik er zo weinig
mogelijk te zijn vergeten. Toch blijven er nog heel wat anekdotes en herinneringen. Als
cadetten waren we (of werden we verondersteld te zijn) sportief. Op woensdagnamiddag,
waar andere scholen vrij hadden, smaakten we het genoegen van de sportnamiddag. Klassiek
bij die sport was ook de verplaatsing, met militair Ford- of Bedford-vervoer, naar het
(eveneens militaire) zwembad van Fort 3 in Borstbeek, of was het Fort 2 in Oemmelegoem ?
Het bleek Fort 2 te zijn ! Mens sana in corpore sano, al was dat corpus iets minder gezond
door de uitgebraakte verbrandingsgassen van de oude camions waarvan we met volle teugen
konden genieten in de open laadruimte. Aan ons hart lieten we het niet komen want er werd
de hele weg aardig wat afgezongen en -geroepen. Het nu niet meer bestaande zwembad gaf
weinig gelegenheid tot Olympische ambities want rechte baantjes trekken was er niet bij. Op
het einde vertoonde de kuip een bocht waar menig wiskundeprof jaloers op kon zijn. En dan …
nog niet kunnen zwemmen ! Naast het wanhopige gespartel op woensdagnamiddag,
“mochten” de niet-zwemmers, alweer op zaterdagnamiddag, leerschool volgen in het
zwembad van de Lierse Normaalschool, onder deskundige leiding van Blauwe Beul Boelie
Feyen. Hoe dan ook was het kwijtspelen van bijna een derde van het WE, de beste leerschool
en garantie om snel voldoende te kunnen zwemmen om niet te verzuipen.
Alle middelen waren goed om te ontsnappen aan het grijze cadettenbestaan : lid worden van
het koor, dansles volgen met de verpleegsterinnen in spe of naar Jeugd & Muziek gaan … wat
had minder belang. Er was toch altijd wat gelegenheid om een kleine scheve schaats te rijden.
Voor het koor was er wel een kleine selectie, of iemand kon dansen of beschikte over een
bepaalde klassiek muzikale smaak, werd echter niet getest. Het oprichten van een filmclub in
de retorica (hé Bernard) gaf ook bijkomende gelegenheid om langere tijd door te brengen in
TV-zaal of cinema voor het bekijken van een gerenomeerde, soms bestelde, film, waarbij de
hoop op het ontdekken van wat zedig bloot uiterst zelden bewaarheid werd. Met het koor
werd voor “Echo”, al zingend in een poging om recht te blijven, “gemarcheerd” op de ijzige
Lierse wallen, in de Elisabethzaal in Antwerpen werd deelgenomen aan een groots, niet
grotesk, concert met minstens 500 uitvoerders, werd een huwelijksfeest opgeluisterd, enz..
Dansles met de verpleegsters heeft meestal geleid tot gemolesteerde tenen, zelden tot
blijvende romances en van de klassieke componisten wist men na de voorstelling van J & M

nog minder dan van landbouw op zee. Maar toch … dat supergevoel van even weg, van
pseudo vrij zijn !
Over het eten kon de gemiddelde cadet niet echt klagen, de soep en het eten van den troep
waren meestal goed en voldoende, al zijn er altijd klagers. Zonder weerga waren enkele
recepten, al was het maar omwille van naam of inhoud. Pruimen in eigen nat, jonge koe in
spermasaas (oep zijn Liers) – geef toe, het Franse blanquette de veau nodigt meer tot opeten
– en zeker de onvolprezen rijstkroketten in ananas- of abrikozensaus, waren culinaire toppers.
Dat laatste heb ik, bijna twintig jaar later, nog gedegusteerd in de mess, op algemene
aanvraag. Wanneer de stock van één of ander te groot werd, en altijd was er van bepaalde
producten een grote stock, werd dit overdadig aangeboden. Dozekenspaté op toast,
Prosmanssiroop (of karrevet) sierden vrijwel permanent de rood-wit (de kleuren van gebuur
Lyra), soms blauw-wit geruite tafellakens. Bij kaasschotel was vooral de heerlijk geurende
soort aantrekkelijk en … hoe lopender hoe liever, dan kon er beter mee gesmeten worden in
de studiezaal !
Ergens moet ik eindigen in schoonheid, al bestaat er zeker nog stof voor menige bladzijde, en
ik denk daarbij aan de Corsica-reis in juli ’69, na de vijfdes. Met militaire DC6, het toen
koninklijke toestel, naar de Franse Force Aérienne-basis van Solenzara, gevolgd door een
transfer met blauwe open camionettes naar het tentenkamp Eucalyptus op het strand, was
het begin van een schitterende 14-daagse. Ontbijt onder de geurige eucalyptussen waar zelfs
gebakken schijven kouden aap (lunchmeat) heerlijk smaakten op de baguettes. Er werd van
alles aangeleerd of geperfectioneerd : roken, drinken, met hier en daar wel wat nuttigs. Voor
mij was dit het begin van een rokerscarrière, en niet met de lichtste : Cory, Gitanes, Gauloises,
Johnson en Groene Michel, liefst zonder filter, om de grote uit te hangen. Had ik het toen
geweten ! Al de eerste avond werden enkelen verrast (met dubbele ”r” inderdaad) door de
Pastis. Aangevuld met een fles tafelwijn en enkele merguezworstjes op Frans brood, waarmee
men langs de straatkant stond, werd de bodem gelegd voor het later in de nacht intensief
verkennen van de waterkant, waar volop aan Neptunus werd geofferd. Slapen onder een
blote imposante sterrenlucht, wakker worden half in de opkomende zee, maakte deel uit van
dit vakantieleven. Wee diegenen die de volgende dag de Col de Bavella mochten beklimmen
met de fiets, heel wat halfverteerde voeding werd achtergelaten op de weg naar de top (die
dan nooit werd bereikt). De afdaling van (en langs) de Solenzara-bergrivier was ronduit
indrukwekkend. De ruige bergrivier, soms enkel zwemmend te volgen, noopte mij tot
achterlating van één en ander zodat ik, enkel getooid met zwembroek en baseballpet avant-lalettre, de aankomst bereikte. Bonifacio, Calvi, Ajaccio, Porto en Portoveccchio, ik herinner het
mij nog alsof het gisteren was. Meerdere keren trokken we ’s namiddags met de fiets naar de
wat verderop gelegen baai van Favone, alwaar nog het wrak lag van een Amerikaanse
bommenwerper uit WOII. We speelden ook één voetbalmatch in onze piekfijne blauw-gele
cadettenshirts en –broeken. De tegenstander kwam er iets pittiger voor, volledig in het zwart
met achteraan op het shirt twee gekruiste beenderen onder een doodshoofd, in plaats van
het rugnummer. Nadat een Solenzariaan mij een serieus pootje had gelapt en ik “discreet
maar niet goedgemeend” revanche had genomen, kreeg ik zijn vendetta-belofte dat hij mij
zou weten te vinden, in ’t Frans of gedeeltelijk op zijn I Muvrinees. Hij kon blijkbaar ook goed
zoeken, Solenzara is niet zo groot, en dezelfde avond verscheen hij onder drievoudige
begeleiding in de taverne waar wij ook aan de toog hingen. Ambras was ook gauw gevonden,

alleen waren er heel wat meer cadetten dan het kwartet van de tegenpartij en kozen de
piraten heel wijs het klassieke hazenpad. Ge moet maar chance hebben, wetende dat het
aantal cadetten pas een paar minuten ervoor serieus was aangegroeid. Hoe dan ook waren
we, na die 14 dagen superverlof, in ongelooflijke vorm voor de start als superanciens van het
laatste schooljaar in Lier.
Of al deze informatie voor 100% strookt met de realiteit, kan ik niet garanderen, wel dat het
voor 100% de vertolking is van het beeld, afgevlakt en bijgeschaafd in de tijd, dat mijn interne
harde schijf heeft opgeslagen. Als ik hierdoor iemand een (vernieuwd) licht, hoe beperkt ook,
heb doen opgaan over zijn drie wonderjaren, is het doel bereikt.
Wordt (wie weet) vervolgd !?
Rudy Boels (gereviseerd - de tekst dan toch - in maart 2018)

