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LAERE
(VAN)
(Adolphe - Théodore),
Onder-Intendant l s l e klas (Antwerpen, 2.2.
1868-in Afrika, 1901). Zoon van Leopold en
van Van de Weyer, Pauline.
Hij deed volledige middelbare studiën van
de hogere graad aan het college der Paters
Jezuieten, te Bergen. Hij bezat bovendien een
uitgebreide kennis over de boekhouding.
Op 18 Maart 1886, werd hij als soldaat bij
het 2e regiment der jagers te voet aangeworven, en bekwam op 19 October 1888 en 6 Juni
1890 respectievelijk de benoeming van sergeant
en van eerste-sergeant. Als klerk 2e klas, werd
hij op 6 Februari 1891 in dienst van de Onafhankelijke Congostaat aangeworven. Aan
boord van de s/s Kinsembo, verliet hij op
14 Februari 1891 de haven van Antwerpen met
bestemming naar Boma. Bij zijne aankomst
aldaar werd hij voor de expeditie van de
Kwango aangewezen. Op 9 September 1891,
werd hij naar het district van Matadi overgeplaatst. Hij stichte de post te Congo da Lemba,
waarvan hij op 9 September 1891 tot postoverste aangesteld werd.
Hij werd op 1 Februari 1893 tot onderdistrictscommissaris benoemd. Op 27 Augustus
1893, kreeg hij opdracht zich naar de noordelijke oever van de Congostroom te begeven
om er inlandse werkkrachten aan te werven.
Wegens ziekte, keerde hij op 14 October 1893
naar Europa terug.
; Na volledig hersteld te zijn keerde hij op
6 Januari 1895 naar de Onafhankelijke Congostaat terug. Op 7 Februari 1895, werd hij voor
de Stanley-Pool aangewezen. In Augustus
1895, werd hij naar de Lualaba-Kasai overgeplaatst. Wegens zijne grote bedrijvigheid en
'werklust, werd hij op 10 December 1897 tot
jonder-intendant l 8 t e klas benoemd. Op
;2 Januari 1899, keerde hij naar België terug.
I Hij overleed in 1901 aan de westelijke kust
Ivan Afrika.
! Van Laere publiceerde volgende artikelen :
La Belgique Coloniale van 1899 :
1. Blz. 78 en 79 : « Lulengo. Poison indigène pour armes des Basongo-Meno-Bankutu »;
2. Blz. 111, 124, 136, 137, 138, 139. ^«Les
Basongo-Bankutu »;
3. Blz. 459 tot en 462, 520 en 521 : « Un
voyage agronomique au Brésil ».
7 Maart 1949.
A. Verlinden.

