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Frank Pepermans, zoals hij voortleeft in de herinnering en de harten van vele duizenden over de ganse
wereld. Deze mooie foto is het werk van Paule Pia.
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Wie met Frank Pepermans persoonlijk contact heeft
gehad moet getuigen van zijn uitzonderlijke persoonlijkheid, zijn bekwaamheid, zijn menselijkheid in het
geheel van zijn werk en de functies die hij bekleedde.
Hij was ontegensprekelijk een van onze grote topbedrijfsleiders. Hij heeft dan ook aan zijn bedrijf,
maar ook aan het land over de gehele wereld, een zeer
groot prestige gegeven. Onder zijn impuls ook heeft
het topbedrijf dat Bell Telephone is, onze technische
bekwaamheden en ons werkvermogen in alle werelddelen met groot succes verspreid.
Voor deze enorme diensten aan land en economie is
hij,.door bepaalde instanties in ons land, zeker niet
menselijk en objectief behandeld geworden.
Met Frank Pepermans verdween een groot en rechtschapen mens in de volle betekenis van het woord.
L. Major
Minister van Staat.
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Een ontelbare rouwende menigte was opgekomen om
de betreurde Frank Pepermans eat laatste groet to
brengen.
Honderden ruikers en kransen - een zee van bloemen
met een ongeevenaarde kleurenpracht - bleven na de
teraardebestelling op de begraafplaats Steytelinck
nog dagenlang getuigen van de koninklijke uitvaart
die Frank Pepermans werd voorbehouden.

Een koninklijke uitvaart

21 december 1976. Die dag werd Frank Pepermans 56 jaar oud — ten grave gedragen.

Het werd een koninklijke uitvaart. Een ontelbare
rouwende menigte was opgekomen om de aflijvige,
die zich van arbeider eerst tot directeur-generaal van
Ford Belgie en nadien tot voorzitter van de raad van
beheer van Bell Telephone had opgewerkt, een laatste
groet to brengen.
Iedereen was er. God en klein Pierke, zoals de yolksmond dit zo smakelijk zegt. Jong en oud, mannen en
vrouwen. Zelfs de eerste-minister was er, zes ministers van staat, drie ministers en twee staatssecretarissen in functie, drie partijvoorzitters, de gouverneur en
de ere-gouverneur van de provincie Antwerpen, kamerleden en senatoren, de burgemeester van Antwerpen, de voorzitters van het Verbond van Belgische
Ondernemingen, van Fabrimetal, van de Kamer van
Koophandel en nog zovele andere burgerlijke en mi11

litaire hoogwaardigheidsbekleders, nijveraars met
klinkende namen en leiders van de drie vakbonden.
Aileen de magistratuur was afwezig. Zij had haar kat
gestuurd.
En toch had een rechter de moed opgebracht de
rouwplechtigheid met zijn aanwezigheid te vereren.
Wellicht was hij wat te overmoedig geweest, want
reeds 's anderdaags werd — wat het franstalig
weekblad Pourquoi Pas ? te weten kwam — een disci.plinair onderzoek ingesteld.
Zij alien — die talrijke duizenden uit vlaanderen,
wallonie en zelfs uit Brussel — hadden de kilte van die
eerste winterdag getrotseerd.
Urenlang hadden zij in lange, brede rijen aangeschoyen voor de rouwkapel in het hoofdgebouw van Bell
Telephone aan het Francis Wellesplein.
Na de begroeting werd het opgebaarde stoffelijk overschot via de Bresstraat overgebracht naar de nabijgelegen Sint-Michielskerk.
In aanwezigheid van Mgr. Jules Daem, toen Bisschop
van Antwerpen, vertolkte parochieherder Jozef Van
Put in zijn homilie de dankbaarheid van alle aanwezigen jegens Frank Pepermans .die door de dood getroffen werd toen hij te New York op zending was voor
zijn talrijke werkgemeenschap die hij zelfs in deze
zware economische crisis ruimschoots wist te voorzien van werk. Hij werd hier in ons gewest en ook ver
over de grenzen heen aangezien als een buitengewoon
sterke, eerlijke en dienstvaardige persoonlijkheid die
de gemeenschap broodnodig had. Daarom denken we
hier samen aan het onnoemlijke leed dat de afgestorvene heeft moeten doorstaan, leed dat hem onverbiddelijk heeft getekend. Gelukkig werd hij gesteund
door zijn gezin en door duizenden andere mensen !.
De warme aandoenlijke sfeer van de eucharistieviering en de diepdoordachte woorden die de celebrant
had uitgesproken, waren voor de treurende familieleden voorzeker een troost in het grote verdriet dat hen
12

kwam te treffen. Maar niet alleen voor de naaste
familie. Ook een troost voor de duizenden arbeiders,
bedienden en kaderleden van Bell Telephone die in
Frank Pepermans een sociaal-voelend patroon en een
dynamisch en succesvol bedrijfsleider verloren hadden, een man in wie zij voile vertrouwen stelden en in
wiens handen hun toekomst en dat van hun gezin lag.
Volgens de wens van mevrouw Pepermans eindigde
het officiele eerbetoon met de kerkdienst. Toch vergezeiden nog honderden trouwe medewerkers en
vrienden Frank Pepermans naar de begraafplaats
Steytelinck te Wilrijk. Twaalf auto's met kransen en
ruikers volgden het stoffelijk overschot naar zijn
laatste rustplaats.
.1-let was een begrafenis, aldus schreef Voiksgazet,
zoals Antwerpen er slechts kende voor zijn grootste
figuren. Zij werd, door de tragiek der omstandigheden, terzelfdertijd een stille hulde aan iemand die door
zijn inspanningen het land reusachtige diensten bewees en aan duizenden werk en veiligheid verschafte,
doch tevens een soort van volksprotest tegen de wijze
waarop, onder het masker van het recht, zijn laatste
jaren onrechtvaardig werden vergald !..
De Standaard, onder de titel .Posthuum eerherstel
voor Frank Pepermans. , schreef het volgende : .Te
Antwerpen werd de 56-jarige Frank Pepermans begraven. Met de aanwezigheid van de regering, de
ITT-staf uit New York onder de leiding van president
Geneen en de grote belangstelling kreeg de uitvaart het
karakter van een posthuum eerherstel..
De redacteur van Gazet van Antwerpen beeindigde
zijn verslag over de rouwplechtigheid als volgt : .Zelden bij een begrafenis had de zin uit het Gebed des
Heren :... Geef ons heden ons dagelijks brood... zo'n
voile betekenis..
*
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De aanwezigheid van 's lands hoogste gezagdragers
op de uitvaart van Frank Pepermans was voor de leden
van de raad van beheer van Bell Telephone ongetwijfeld een verblijdende vaststelling.
Aan eerste-minister Leo Tindemans werd volgens
schrijven gericht:
Geachte heer eerste-minister,
Met weemoed en diepe droefheid hebben we onze
betreurde President ten grave begeleid.
De ultieme hulde die hem_ spontaan werd gebracht
door zo vele leden van de Bell-arbeidsgemeenschap
onderlijnt nogmaals de blijvende erkentelijkheid van
all-en die dagelijks onder zijn sterke, eerlijke en
dienstvaardige leiding hebben mogen arbeiden.
Het afscheid van deze bezielende leider valt ons zwaar
te meer daar we ons er van bewust blijven zoals de
celebrant het in zijn homilie heeft gezegd .cle gemeenschap had deze man zo broodnodig..
Door uw aanwezigheid op de uitvaart van Frank Pepermans hebt u voorzeker bijzondere nadruk willen
leggen op het vele goede dat deze man heeft gepresteerd, niet alleen voor .zijn» maatschappijen maar
vooral ook voor gans de natie.
In opdracht van de beheerraad maar tevens in naam
van de duizenden medewerkers onzer maatschappij,
verzoeken wij U onze oprechte dank te willen aanvaarden.
Uw aanwezigheid en deze van de vele andere overheidspersonen is voor ons, maar in het bijzonder voor
de treurende familie, een troost geweest waaraan zij
voorzeker nood heeft.
Namens de beheerraad.
Ook Mgr. Daem mocht vanwege de raad van beheer
een woord van dank voor zijn .huldevolle aanwezigheid. ontvangen. Dit schrijven luidt:
14

Monseigneur,
De laatste hulde die werd gebracht aan onze betreurde
President was groots door de aanwezigheid van zo
vele zijner medewerkers, en door de aanwezigheid
van zo vele burgerlijke gezagdragers..
Ze was anderzijds cenvoudig door de afwezigheid van
redevoeringen die door de noodzaak te veel of te
weinig zouden hebben gezegd.
De genegenheid die U de afgestorvene toedroeg tijdens de zware beproevingen die zijn lot waren de
laatste maanden, hebben hem gesterkt om eerlijk voort
te strijden. Uw aanwezigheid op zijn uitvaart onderlijnde nogmaals .in conspectu omnium» op welke
nadrukkelijke wijze U de verdiensten van deze
.buitengewone sterke, eerlijke en dienstvaardige persoonlijkheid» op prijs stelde.
In opdracht van de beheerraad en mede in naam van de
Bell-arbeidersgemeenschap houden wij eraan U,
Monseigneur, eerbiedig te danken voor de steun die U
aan Frank Pepermans steeds bent blijven betuigen en
voor uw huldevolle aanwezigheid bij zijn laatste tocht.
Namens de beheerraad.
Anderzijds richtte mevrouw Pepermans het volgende
schrijven aan het personeel van Bell Telephone :
Beste vrienden,
Mede uit naam van mijn dochter Elly en mijn zonen
John en Guy, wil ik in deze, voor ons zo droevige
dagen, toch niet langer wachten om U onze grote
dankbaarheid te betuigen voor alles wat de ganse Bellgemeenschap voor ons in deze pijnlijke dagen gedaan
heeft.
U hebt mijn man gehuldigd met een spontaniteit die zo
warm uit het hart kwam. U hebt door zo overtalrijk
aanwezig te zijn uw verbondenheid met hem gemanifesteerd.
15

U hebt de buitenwereld laten voelen, dat U al die lange
tijd eensgezind achter hem hebt gestaan.
U hebt de Rechterlijke en de Uitvoerende Macht in dit
land, posthuum, hun grove vergissing willen laten
bekennen.
lk hoop dat we er allen tesamen in geslaagd zijn lets,
van het onmenselijke leed hem aangedaan, goed to
hebben gemaakt.
Aan U alien wil ik nogmaals mijn diepe erkentelijkheid uitdrukken en U verzekeren dat mijn familie en
ikzelf ons steeds even nauw betrokken zullen biijven
voelen met al het wel en wee van de trouwe, loyale
Bell familie !
Paula Pepermans.
*

Spoedig zou blijken dat in ons land niet iedereen zo
gelukkig was met de aanwezigheid van zo veel vooraanstaande personaliteiten op de begrafenis van Frank
Pepermans.
In de .Tribune Libre. van Le Soir spuwde de ondervoorzitter van de communistische partij van Belgie,
Jean Terfve, zijn gal uit omdat politieke verantwoordelijken hulde hadden gebracht aan de nagedachtenis
van een man die slechts enkele maanden voordien
veroordeeld werd in een corruptieschandaal.
Pan noemde Belgie het land van .terre d'enterrements
de contrastes.. Toen men Pedro Delahaye, voorzitter
van het Hof van Cassatie en tevens voorzitter van het
Hoog Comite van Toezicht ten grave droeg, aldus
Pan, was geen minister aanwezig. Zelfs geen vertegenwoordiger van het ministerie van justitie.
Daarentegen aldus nog steeds Pan, was de regering
wel aanwezig bij de uitvaart van Frank Pepermans, die
wegens actieve omkoping veroordeeld werd tot zes
maand gevangenisstraf met uitstel en een geldboete
van 15.000 frank.
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<Niet alleen de leden van de 9e Kamer van het Hof van
Beroep die de veroordeling van Frank Pepermans
hebben bevestigd, maar heel de Belgische magistratuur heeft deze houding als een magistrale
kaakslag geincasseerd.
Hoe is het mogelijk, aldus de zienswijze van de magistratuur, dat de eerste-minister van wie het Hoger
Comite van Toezicht rechtstreeks afhangt, zich niet
eens verwaardigd heeft zich te vertonen op de begrafenis van Pedro Delahaye maar wel aanwezig was op
de uitvaart van Frank Pepermans en door zijn tegenwoordigheid aan deze plechtigheid een officieel karakter gaf. Voor een veroordeelde is zulks onaanvaardbaar !.
Het ongeschreven antwoord van de regering aan de
magistratuur, aldus nog steeds Pan, liet geenszins aan
duidelijkheid te wensen over.
.In twaalf jaar tijd heeft Frank Pepermans de export
van Bell-producten vertienvoudigd. Bovendien was
de big-boss van ITT en dus van Bell Telephone speciaal uit de Verenigde Staten naar Antwerpen overgekomen .
Wij konden derhalve onze goede relaties met ITT niet
op de helling zetten omwille van de kittelorigheid van
de heren magistraten... !.
Tot hier Pan.
Ook de Journal des Tribunaux was op haar gevoelige
tenen getrapt :
<<Ses funerailles,» aldus luidde het <<ont revétu un éclat
particulier.
En verder : .Ainsi l'executif et le legislatif ont-ils
honore un homme que le judiciaire venait de condamner. Cette mise en oeuvre inattendue du principe
de la separation des pouvoirs efit etonne Montesquieu.
Elle a profondement choque note magistrature et le
barreau partage son indignation..
Wie was nu deze .veroordeelde» man die meer dan
een koninklijke begrafenis kreeg ? Wie was nu die
17

man, zoals minister van staat Frans Grootjans geschreven heeft, die door keizers, koningen en presidenten werd ontvangen, die langzaam maar zeker gewoon was geraakt te tellen, niet met franken maar met
honderden miljoenen, j a miljarden ?
Wie was nu die man, die volgens De Standaard, posthuum in eer werd hersteld ? Waarom werd deze man
veroordeeld en waarom werd hij verplicht ontslag te
nemen uit al zijn mandaten bij Bell Telephone ? Zelfs
nadat Koning Boudewijn hem genade had verleend !
Wie was de openbare aanklager die tegen deze man
rekwireerde nog vooraleer tegen hem een onderzoek
was ingesteld, nog vooraleer hij ondervraagd werd ?
Hoe werd deze man de weerloze speelbal van krachten
waarvan hij niet eens het bestaan vermoedde ?
Waarom zijn vaspoort zonder beroep. ? En tenslotte :
hoe kwam hij op 16 december 1976 eenzaam in een
hotelkamer te New York aan zijn einde ?
Op al deze en andere vragen zullen we trachten een
antwoord te geven aan de hand van de officiele documenten. We zullen dit doen zonder enig vooroordeel,
zonder ook maar iets te verzwijgen en zonder ook
maar iets op te schroeven. Zo objectief mogelijk dus,
trouw aan de feiten, die overigens voor zichzelf spreken.
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In dienst van
Ford Motor Company

Een van de allereersten, zo niet de eerste garagist in
ons land was Alfons Servais uit Schoten. Vertellen
hoe hij in de autowereld is terechtgekomen, is meteen
geschiedenis schrijven. Het ongemeen boeiende verhaal van de auto. (*)
Alfons Servais had als ervaren automobilist reeds een
grote vermaardheid verworven toen de nog onbekende
Henry Ford in zijn mini-atelier to Detroit in juni 1896
de laatste hand legde aan zijn eerste wagen.
Hij was niet de enige autobezitter in het Antwerpse.
Op 16 december 1898 werd zelfs een autoclub opgericht. En zoals dat in die tijd meer gebeurde, met een
franstalige benaming : Automobile Club Anversois.
De pioniers waren Baron de Bieberstein, eerste voorzitter ; Alfons Servais, eerste ondervoorzitter, en verder o.m. Paul Wilford, Ridder Mayer van den Bergh,
(*) Zie Jos Cels: Jubileumuitgave «50 jaar Vega..
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Edouard en Ernie! de Beukelaer, Charles Erade en
Baron Pierre de Caters, die toen wereldrecordhouder
was met een sneiheid van meer dan 100 km/uur.
Als het juist is dat Palmers de Groote uit het Limburgse als de eerste Belgische constructeur van automobielen mag aangezien worden, dan is Paul Wilford
uit Temse ongetwijfeld de tweede. In de o Ateliers de
Constructions Mecaniques Ch. Wilford & Fils. te
Temse bouwde hij in 1897 zijn eerste wagen met vier
plaatsen ovis-à-vis» en een horizontale eencylindermotor die met petroleum werd gevoed.
Met Paul Wilford stichtte Servais in 1899 de firma
oServais & Wilford» met als voornaamste doelstreven
de verkoop, het onderhoud en de herstelling van
automobielen. Dat waren niet alleen Wilford-wagens.
Ook voertuigen met grote namen als Vincke (Mechelen) en Germain (Monceau-sur-Sambre), waaronder de toen wereldbefaamde Chainless, de eerste wagen waarvan de krachtoverbrenging niet meer geschiedde door middel van een fietsketting maar wel
door middel van een as en een differentieel.
In datzelfde jaar 1899 was er te Antwerpen nog een
man die ongemeen betoverd was door de gloednieuwe
mechaniek. Dat was de toen 18-jarige Raymond Collin, die in 1905 in het huwelijk zou treden met Jeanne
Servais, de enige dochter van Alfons.
Raymond Collin bestuurde in 1899 een ode Dion et
Bouton» met als nummerplaat 61. Deze merkwaardige wagen is vandaag nog te bewonderen in de showroom van Servais-Collin. Want later werd de firma
oServais & Wilford» omgevormd tot oServais & Col.
n» .
Op 28 december 1904 werden de nieuwe ateliers van
de N.Y. Minerva Motors Ltd. plechtig ingewijd. In de
geschiedenis van het Belgische automobielwezen is
dit een uiterst belangrijke datum, want Sylvain de
Jong, die sedert 1897 bekendheid had verworven met
de constructie van motorfietsen, plande een jaarpro20

Frank Pepermans scoorde in 1950 als kapitein van
Ford-sales het enige en dus winnende doelpunt tegen
Ford-finance. V .1.n.r. staande : J. Lambrechts, H.
Baete, R. Six, M. Demartin, C. de Coster en L. Van de
Velde.
Vooraan: L. De Vylder, L. Heirstraete, Frank Pepermans, F. De Herdt en K. Styleman.
Eerst soldaatje « spelen, , daarna tijdens de
tiendaagse veldtocht in de vuurlijn, vervolgens krijgsgevangene en tenslotte de vlucht naar de vrijheid door
uit een rijdend voertuig to springen. Alleen atleten
konden zich dergelijke sprong veroorloven.
Frank Pepermans staat op de tweede bovenste rtj
uiterst rechts .

De Belgische waterpolo-ploeg die in 1948 deelnam
aan de Olympische Spelen van Londen met v.l.n.r.
rechtstaand Fernand Issele, Frank Pepermans, Willy
Simons, Fons Martin, Georges Leenheere, M. Vlerick
en Theo De Smet. Vooraan : Frans Maesschalck, Paul
Rigaumont, Jef Reynders en Emiel D' Hooghe.

duktie van 600 Minervettes en 400 Minerva's. Minerva werd mettertijd de voornaamste autofabrikant in
ons land en Alfons Servais zou Minerva verkopen.
Exciusief voor de provincie Antwerpen. Voor hem
brak een gouden periode aan. In het Antwerpse was
Alfons Servais een populaire figuur, in de Belgische
automobielwereld een man met grote faam. Het was
iemand waar men moeilijk kon overheen zien. Alfons
Servais was immers meer dan twee meter groot en hij
ging er prat op dat hij Koning Albert recht in de ogen
kon kijken. Wanneer zij op het Autosalon naast mekaar wandelden, staken ze beiden een kop boven de
menigte uit.
Alfons Servais werd mettertijd zo sterk aan het beroep
van garagehouder gehecht, dat hij in 1925 het initiatief
nam de garagisten provinciaal te verenigen. Hij mocht
hierbij rekenen op de onvoorwaardelijke medewerking en de hechte steun van Oscar Permeke, grootvader van de huidige voorzitter van VEGA, die dezelfde
voornaam kreeg. Oscar Permeke senior was afkomstig
uit Poperinge. In 1895 vestigde hij zich aan de Tolstraat te Antwerpen. Ms letterzetter. Een beroep dat
vandaag reklameschilder wordt genoemd. Oscar Permeke had een bijzondere eigenschap. Hij was een man
die steeds naar de toekomst peilde. De opkomst van de
fiets interesseerde hem uitermate en toen hij zich zekere dag een bakoven kon aanschaffen, haalde hij een
belangrijke stunt uit. Hij beschilderde het freem in
bamboe en liet de lak nadien bakken. Ofwel trok hij
sierlijke gouden strepen en hij durfde zelfs de kaders in
helle kleuren te schilderen. Het succes bleef niet uit.
Elke fietser kwam ten minste eenmaal bij Oscar Permeke terecht !
Van de fiets sprong hij over naar de automobiel. Met
nog veel meer succes.
En aldus werd Oscar Permeke zelf gegrepen door de
microbe van het autobesturen. En waarom zou hij zelf
geen auto's verkopen ! Men schreef toen 1911. In de
23

Verenigde Staten maakte Henry Ford met zijn model T
furore. Ford Motor Company was acht jaar voordien
opgericht. Hoofdaandeelhouder was Alexander Y
Malcomson. Volgens hem diende de automobiel een
voorrecht te blijven van de welstellende Masse. Hij
was voorstander van de bouw van uitsluitend dure
wagens.
Henry Ford oordeelde er anders over. Hij zou een
goedkope wagen vervaardigen die lang moest meegaan. Een wagen zonder veel ambitie. In het bereik
van eenieder. olk zal een automobiel bouwen voor de
grote massa., voorspelde Ford. En hij hield woord.
En zo werd op 1 oktober 1908 Model T geboren
waarvan nu nog gezegd wordt datideze automobiel
0 Amerika op wielen heeft geplaatst.. En niet alleen
Amerika. Ook ons land. En dit dank zij Vander Smissen te Gent, Plasman te Brussel en vooral Oscar Permeke te Antwerpen. Zij waren de eersten om Fordwagens rechtstreeks uit Detroit in te voeren.
Model T-wagens waren weliswaar veel minder geperfectioneerd clan de Europese, maar volgens Oscar
Permeke zat er meer toekomst in.
Oscar Permeke had juist gezien.
In de expansieve Ford-fabrieken te Detroit werd de
produktie van Model T spoedig overgeschakeld op
lopende band. In 1911 werd voor de eerste maal in de
geschiedenis staal in plaats van hout voor het
koetswerk gebruikt en om de overweldigende vraag te
kunnen beantwoorden werd de beslissing genomen
voortaan alle Model T wagens nog uitsluitend in
zwarte schildering of te leveren.
Voor Model T, de beroemdste automobiel die ooit
werd voortgebracht, werd het een weergaloze zegetocht en Oscar Permeke deelde in dit succes.
Op zijn herhaald aandringen nam Henry Ford in 1922
de voor ons land zo ongemeen belangrijke beslissing
om te Antwerpen de eerste Ford-montagefabriek op
het vasteland te vestigen.
24

Er werd gestart op 30 januari 1922 in een gehuurde
werkplaats aan de Duboisstraat.
Reeds in 1925 diende uitgekeken naar een nieuwe,
veel ruimere vestiging en zo belandde Ford te Hoboken alwaar reeds 440 arbeiders bij de assemblage van
het Model T werden te werk gesteld. Het waren de
laatste jaren van dit beroemde model. Op 26 mei 1927
liep te Detroit inderdaad de allerlaatste van de
15.456.868 Model T's die ooit gebouwd werden, van
de ketting.
Het weergaloze Ford-succes op de Belgische en Europese markt, de werklust en de hoge techniciteit van de
Antwerpse arbeiders, waren de voornaamste peilers
waarop aan het Kanaaldok B1 een nieuw ultra-modern
assemblagebedrijf met een capaciteit van 10.000
voertuigen zou gebouwd worden. Deze nieuwe fabriek, geinspireerd volgens Amerikaanse methodes en
werkwijzen, werd in 1930 in gebruik genomen.
Tien jaar later brak de oorlog uit. Op een morgen, op
18 september 1941, kreeg Marcel Van Grootel, toen
personeelsdirecteur bij de Belgische Ford-maatschappij , een jonge man op bezoek.
Hij was blond, aldus vertelde ons Marcel Van Grootel,
hij had heldere ogen en was sportief gekleed. Hij sprak
beleefd en met een innemende glimlach legde hij mij
uit dat hij in 1940 de 18-daagse veldtocht als ontmijner
bij het 6e Linie-regiment had meegemaakt, dat hij op
29 mei in Duinkerke krijgsgevangene werd genomen,
dat hij op 21 juli uit de handen van de Duitsers wist te
ontsnappen door uit een rijdende vrachtwagen te
springen en dat hij nu werk zocht. Liefst bij Ford
omdat zijn vader — een diamantbewerker — hem dit
had gezegd en omdat hij er veel zou leren.
Voor zijn opname in het leger had hij in de nederlandstalige afdeling van het Koninklijk Atheneum van
Antwerpen zijn middelbare studies beeindigd.
De jonge man maakte op mij zulke uitzonderlijk gunstige indruk dat ik de stellige overtuiging was toege25

daan dat hij de stof en de hoedanigheden bezat om tot
een waardevol personeelslid uit te groeien.
Ongelukkig was er op dat ogenblik geen administratieve betrekking vrij maar kon ik wel enkele handarbeiders aanwerven. lk stelde hem dus voor in dienst
te treden in de afdeling .Productie en algemeen materiaal.. Later zou er dan allicht een gelegenheid komen
om zijn werkstatuut te verhogen.
Met enthoesiasme nam hij het voorstel aan en verklaarde zich bereid om onmiddellijk aan het werk te
gaan. Toen ik hem vroeg of hij geen bezwaren had
tegen zware handarbeid zegde hij : .Mijri vader heeft
mij immer op het hart gedrukt dat alle nuttig werk
'verdient goed gedaan te worden en dat hij die welk
werk ook goed aflevert er steeds goed mee vaart.. Hij
voegde er aan toe : ik ben sportief aangelegd en dat zal
ik ook op het werk zijn.
Hij vroeg niet wat hij zou verdienen. Daarom zegde ik
hem dat zijn loon tien frank per uur zou bedragen. Hij
reageerde met : .Aan dat loon hoop ik zeer vele uren
voor Ford te kunnen werken..
Toen hij op die dag van zijn aanwerving buiten stapte,
ging hij een schitterende loopbaan tegemoet. 1k heb
hem nagekeken met blij gemoed. Een zonnestraal had
in mijn bureau geschenen.
Die jonge man, de lezer zal het natuurlijk geraden
hebben, was Frank Pepermans.
Hij heeft niet alleen vele uren, maar vele jaren voor
Ford gewerkt, aldus nog steeds Marcel Van Grootel.
Hij is opgeklommen van arbeider tot beheerder-directeur-generaal van Ford Motor Cie met op 31 mei
1963 - dag dat hij het bedrijf verliet om naar Bell
Telephone over te steken - 1.771 werknemers en een
assemblage-productie van meer dan 40.000 voertuigen !
- Na functies bekleed te hebben in verschillende afdelingen van Ford Motor, werd Frank Pepermans in
1949 de leiding toevertrouwd van de afdeling
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. Vrachtwagens. , waarop hij onmiddellijk zijn Stempel wist te drukken.
Aldus vertelde ons Rik Daems, de huidige voorzitter
en directeur-generaal van Ford Motor die — wat toch
vermeldenswaard is — evenals Frank Pepermans bij
Ford van de laagste tot de hoogste trede van de ladder
is opgeklommen en onder de algemene directie van
Frank Pepermans tot staf-manager werd gepromoveerd.(*)
- Het is inderdaad zo, vertelde ons Rik Daems, dat de
vrachtwagenmarkt in de autoindustrie een heel aparte
wereld is . Technische en vooral consumentenkennis
spelen er een grote rol. Onder de leiding van Frank
Pepermans kende deze afdeling een bloei die vandaag
nog steeds als voorbeeld wordt gesteld. Op zekere dag
gelukte hij er zelfs in een order van meer dan 3.000
vrachtwagens binnen te halen. Meteen was zijn naam
voor goed .gemaakt.. Zulke top-bestelling kreeg uiteraard weerklank tot in Detroit. Wat voorspeld werd,
werd werkelijkheid. Frank Pepermans werd naar de
Verenigde Staten geroepen om een jaar lang in Boston
te studeren en de filosofie van het Amerikaans management op te doen. Ook daar maakte hij een sterke
persoonlijke indruk.
Terug in ons land, werd hij gepromoveerd tot algemeen verkoopdirecteur. Op onze vraag aan wat
Frank Pepermans zijn succesvolle loopbaan bij Ford te
danken had, antwoordde Rik Daems : Pep (zo noemde
men Frank onder vrienden) wist zich op een bijzondere manier te omringen door bekwame medewerkers.
Een kunst die niet aan iedereen gegeven is maar die hij
op een uitstekende wijze beheerste.
Daarbij was hij een man met een grote menselijkheid.
Hij stond zeer dicht bij het personeel en geen dag ging
voorbij zonder dat hij even in de fabriek rondliep om
(*) Zie Jos Cels : «Sant in eigen land., een bundeling journalistieke portretten
van vijftig vlaamse top-figuren uit handel- en industrie. (Uitgave Veereman,
Deurne)
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met .zijn» mensen te praten, hun problemen te aanhoren en hen met raad en daad bij te staan. Door de
werknemers was hij overigens zeer geliefd. Pep zou
steeds iemand bij zich geroepen hebben met de vraag :
heeft U even tijd voor mij ?
Frank Pepermans, aldus nog steeds Rik Daems, was
de vrijgevigheid zelf. Hij was een man met gezond
verstand, dood-eerlijk en door zijn eerlijkheid nooit
argwanend.
*

Naar aanleiding van zijn benoeming tot adjunct-directeur-generaal van Ford Motor op 1 juli 1961 verscheen in de Belgische pers volgend bericht : .De h.
J.A. Banning, beheerder-directeur generaal van Ford
Motor Company (Belgium) N.V. te Antwerpen, heeft
zojuist bekend gemaakt dat vanaf 1 juli 1961 de h. F.
Pepermans, algemeen verkoopdirekteur, de onlangs
in het leven geroepen functie van adjunct-directeurgeneraal van de maatschappij zal bekleden.
De h. F. Pepermans is geboren te Antwerpen op 18
oktober 1920. Hij heeft zijn militaire dienst volbracht
en deel genomen aan de veldtocht van 1940 in het
ontmijningspeleton van het 6de Linie-regiment.
Hij trail in dienst van Ford Motor te Antwerpen in
1941. Na ontegensprekelijke verdiensten te hebben
verworven in de montage-werkhuizen en in de bevoorrading en verkoop, werd de h. F. Pepermans
benoemd aan het hoofd van de dienst . Vrachtwagens.
(van 1949 tot 1952), verder tot dienstchef . Vrachtwagens & Fleetowners. (van 1952 tot 1955) en verkoopdirekteur .Algemene Diensten. (van 1955 tot
1958) om uiteindelijk op 1 oktober 1958 algemeen
verkoopdirekteur te worden. In 1957 heeft hij een
studiereis van een jaar gemaakt in de Verenigde Staten
voor rekening van Ford Motor. De h. F. Pepermans
heeft bijna 20 jaren dienst, hij is gehuwd en heeft Brie
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kinderen (twee jongens en een meisje).
De nieuwe adjunct-directeur-generaal was een zeer
bekend waterpolo-speler en voor zover zijn weinig
vrije tijd het hem toelaat beoefent hij uitstekend verschillende sporten.
Tenslotte is de h. F. Pepermans ook nog beheerder van
Ford Motor Company (Kongo) S.C.R.L. die in 1960
gesticht werd. »
Nauwelijks negen maand later haalde Frank Pepermans naar aanleiding varj zijn benoeming tot beheerder-directeur-generaal nieuwe koppen zowel in de
franstalige als in de nederlandstalige pers van ons land.
Over Frank Pepermans werd toen het volgende communiqué gepubliceerd :
.De raad van beheer kondigde vandaag aan dat de h.
Frank J. Pepermans verkozen werd tot beheerder van
Ford Motor Company (Belgium) N. V.
M. Pepermans werd ook verkozen tot beheerder-directeur-generaal van onze maatschappij. Hij zal zijn
nieuwe funkties van 2 april of waamemen. Hij volgt de
h. John A. Banning op, wiens mandaat hij zal waarnemen tot de volgende algemene vergadering der aandeelhouders, die zal plaats hebben op 24 april e.k. De
bevordering van de h. J. A. Banning tot een hogere
funktie op het europees regionaal bureau van Ford te
Brussel zal binnenkort door de h. J. Van Luppen,
president director, aartgekondigd worden.
Ms beheerder-directeur-generaal zal hij de belangrijke assemblage, verkoop- en service-operaties der
Belgische Fordfabrieken leiden in Belgie, in het
Groothertogdom Luxemburg, in Zwitserland, in de
Republiek Congo, alsook in andere exportmarkten.
M. Pepermans verklaarde :
.Als Belg is het voor mij een groot voorrecht, tot de
leiding van Belgische Ford-organisatie geroepen te
worden. Het is de mooiste gelegenheid die zich voor
mij heeft voorgedaan sinds ik in 1941 in dienst trad bij
Ford.
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1k ben fier met de vooruitgang die onze firma gedurende haar 40-jarig bestaan volbracht heeft en met de
bijdrage die zij aan de Belgische economie gebracht
heeft. lk heb het grootste vertrouwen in onze bestendige groei en leiderspositie in de Belgische automobielnijverheid..
In 1961 behaalde de Ford Motor Company (Belgium)
N. V. inderdaad de eerste plaats op de BelgischLuxemburgse markt voor wat betreft de detailverkoop
van personen- en vrachtwagens. Onze verdelers hebben 23.224 personen- en vrachtwagens verkocht ; dit
vertegenwoordigt het hoogste verkoopsjaar sinds het
40-jarig bestaan van de Maatschappij.
Gedurende dezelfde periode, heeft de Ford montagefabriek to Antwerpen 40.000 Ford produkten geleverd
aan haar binnen- en buitenlandse markten..
Jacques Ickx commentarieerde de benoeming van
Frank Pepermans tot beheerder-directeur-generaal
onder de titel «Pour Ford, Societe beige n'est pas un
vain mot...» als volgt :
«Sans que l'on puisse dire qu'elle tilt aucunnement
surprenante, une nouvelle a fait sensation, dans la
journee d'hier, parmi les milieux de l'automobile : la
Direction Generale de la Ford Motor C° (Belgium) a
ete confiee a notre compatriote M.F. Pepermans dont
nous avions celebre, it y a moins d'un an, la nomination au poste de Directeur General adjoint.
M. Pepermans remplace dans cette charge l'aimable
M. Banning qui a ete rappele a rejoindre James Van
Luppen a la Ford International.
Ainsi, et pour la deuxieme fois, c'est un Beige qui se
trouve place a la tete de la branche anversoise de la
Ford Motor Cy. Que ce soit, pour la deuxieme fois
aussi, un element d'exception — car M. Pepermans a
ete choisi et forme a son image par James Van Luppen
— ne change rien a la signification du geste.
Les firmes americaines etablies chez nous ne nous ont
pas habitués a tant de delicatesse dans la nomination
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de leurs dirigeants locaux.
C'est bien pourquoi l'attitude de Ford (Detroit) a
regard de Ford (Belgium) nous va droit au coeur. Pour
Ford, .Societe beige» n'est pas un vain mot..
Het Belang van Limburg wenste <ode dynamische heer
Pepermans van harte geluk bij zijn bevordering.. Dat
deed ook Belgique Automobile : .Nous devons encore
ajouter que la promotion de M. Pepermans a ete accueillie avec enormement de sympathie dans tous les
milieux de 1' automobile notamment au sein de l' Association des Journalistes belges de l'Automobile
(A.J. B.A. ), a laquelle it a deja prodigue maintes marques d'interét. Celle-ci s'est d'ailleurs empresses de
lui manifester toute son estime en l'accueillant comme
invite d'honneur au recent diner du Cercie de l'Automobile .
II nous reste a feliciter chaleureusement le nouveau
promu et a lui souhaiter plein succes dans la poursuite
de sa brillante carriere..
Het Laatste Nieuws blokletterde .Een briljante loopbaan. terwijl Le Journal d'Anvers opmerkte : «11 etait
evident, des lors, que .Pep» avait ete distingue et
forme par James Van Luppen, qui voyait en lui son
.heritier» a la téte d'une firme qui construct pour la
Belgique, le Luxembourg, la Suisse, le Congo etc....
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16 juli 1949. Een gelukkige Paula De Roover huwt een

niet minder gelukkige Frank Pepermans. Dit jonge
echtpaar zou later gezegend worden met drie kinderen.

Van Ford Motor
naar Bell Telephone

Frank Pepermans zou dus op 31 mei 1963 .zijn. Ford
Motor Cie verlaten om van 1 augustus of de functie
van ... directeur-generaal bij Bell Telephone waar te
nemen. Dit bedrijf verkeerde in die periode in ernstige
moeilijkheden en de selfmade man van Ford werd
door de ITT-reus uitverkoren om orde te brengen op
zaken, om de bedrijfsstructuur grondig aan het modern management aan te passen en om de toekomst
van 10.500 werknemers te verzekeren. Een loodzware
opdracht die Frank Pepermans niet zonder enige weemoed maar toch met een grenzeloze geestdrift aanvaardde .
Het personeel van Bell Telephone mocht het nieuws
— dat in heel het land als een bom insloeg — reeds
vernemen op 17 mei 1963 via een boodschap van de
toenmalige voorzitter en afgevaardigd-beheerder,
Corneel Van Rooy.
Deze boodschap, waarvan de inhoud onverbloemd
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aantoont met welke grote moeilijkheden Bell Telephone op dat ogenblik te kampen had, luidt als volgt :
Waarde medewerkster,
Waarde medewerker,
Mijn eerste bekommernis na mijn terugkeer uit New
York bestaat er in u mijn gedachten over de huidige
toestand van onze maatschappij mede te delen. De
drukke konferenties in het hoofdkwartier van de International Telegraph and Telephone Corporation,
waarmede, zoals u weet, de N. V. Bell' Telephone
Manufacturing Company zo nauw verbonden is, hebben mij niet belet op de hoogte te blijven van de
gebeurtenissen in en rondom onze onderneming.
Mijn rechtstreekse medewerkers aan de leiding van
onze maatschappij waren met mij voortdurend in
kontakt. Dank zij de snelle telekommunikatie kwamen
hun verslagen en hun suggesties mij zonder verwijl
onder ogen en heb ik hen mijn onderrichtingen en mijn
raadgevingen steeds ononderbroken kunnen mededelen .
Tijdens besprekingen met de topmanagers van onze
geassocieerde ondernemingen, heb ik de gelegenheid
gehad de belangen van onze Bell Telephone met klem
te verdedigen. Ook bij de hoogste leiding van de ITT
heb ik veel begrip ontmoet voor de problemen van
onze maatschappij .
1k ben teruggekeerd met de overtuiging, dat mijn
aanwezigheid aldaar vruchtbaar is geweest voor onze
toekomst. Moet ik u zeggen, dat het mij zwaar viel,
niet bij u te zijn tijdens de moeilijke dagen die wij nu
achter de rug hebben ? Ik breng hulde aan het beleid
van uw direkteurs, die zich voortreffelijk van hun
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zware verplichtingen gekweten hebben. Ook aan uw
afgevaardigden in de ondernemingsraad zeg ik dank,
zowel voor hun begrip voor de toestand van onze
maatschappij als voor hun edelmoedig opkomen voor
de belangen van hun kollega's , die wij uit de dienst
van de Bell Telephone hebben moeten ontslaan.
De direktie heeft u naar best vermogen ingelicht over
de getroffen maatregelen en over de redenen die deze
beslissingen hebben gewettigd. In het belang van de
onderneming en in het belang van de betrokken medewerkers hebben wij het soms moeten aanzien, dat
over de Bell Telephone en over ons beleid informatie
werd verspreid die gedeeltelijk juist en voor een ander
deel onjuist en tendentieus was. De informatie, die
van onze bevoegde diensten is uitgegaan, is waarachtig en zij kan door uzelf of door uw kollega's gekontroleerd worden. Zij is alleen verspreid geworden op
het ogenblik waarop zij de onrust kon verminderen,
doch niet waarop zij ze zou doen toenemen door onnodige polemieken. Wij geven er ons rekenschap van,
dat onze oprechte inlichtingen slechts geleidelijk de
schade, die onze faam werd toegebracht, zullen herstellen. Ons rotsvast vertrouwen in de toekomst van
onze onderneming overtuigt ons nochtans, dat het
juiste begrip uiteindelijk zal zegevieren.
Daarom wil ik in de eerste plaats aan u, mijn Medewerkers, vragen voor uzelf dit juiste begrip te aanvaarden, het in u te ontwikkelen en het voort te planten.
Wij zullen voortgaan u te informeren. U verlangt te
weten wat u aanbelangt. Dit is redelijk, uw wens is
ook de onze.
De Bell Telephone staat sterk. lk wil u niet verhelen,
dat wij nog een periode van soberheid voor ons heb35

ben. Indien wij ons deze zin voor zuinigheid willen
eigen maken, zullen wij ons spoedig herstellen van de
onvermijdelijke deflatie die wij dienden te aanvaarden. tic doe eveneens beroep op uw wilskracht, op uw
doorzicht en uw volharding. In alle sektoren van onze
bedrijvigheid moeten wij agressief zijn. Wij moeten
elkander bijstaan om onze objektieven te bereiken.
Deze objektieven zijn : konkurrerende prijzen, verdediging en verovering van ons afzetgebied, snelle en
doeltreffende dienst aan de klienteel, behoud en versterking van onze faam op het gebied van kwaliteit en
ten slotte de welstand van onze onderneming en van al
haar medewerkers.
Om deze objektieven te bereiken, werd beslist de
hogere leiding van onze maatschappij te verstevigen.
Dit moet ons toelaten onze werking uit te breiden in
het voordeel van onze medewerkers en van ons
klienteel.
We hebben besloten de heer F. Pepermans als direkteur-generaal aan te stellen welke aan mij, in mijn
hoedanigheid als Voorzitter, Afgevaardigd Beheerder
zal verantwoorden.
lk heb niet willen terugkomen op de moeilijkheden die
wij ondervonden . hebben of nog ondervinden. Hierover werd u reeds ingelicht. Ik heb tot u een boodschap
van vertrouwen willen richten want ik ben overtuigd,
dat vertrouwen ons krachtigste wapen is. Daarom besluit ik met een oproep tot alien, tot de bevelvoerders
en tot de uitvoerders, .dat alien alles doen opdat alien
alien kunnen vertrouwen..
C. Van Rooy
Voorzitter,
Afgevaardigd Beheerder.
36

Tot hier deze eerder vertrouwelijke nota die sterk in
tegenspraak is met de toespraak gehouden door dezelfde Bell-voorzitter slechts enkele weken later naar
aanleiding van de voorstelling van Frank Pepermans
als directeur-generaal aan de pers. Maar dat is innerlijke keuken. Dat het .weerzien. van Frank Pepermans, ditmaal op Bell Telephone, bijzonder hartelijk
was, kan men zich best voorstellen. De nieuwe directeur-generaal was immers reeds sedert jaren een uitnemende vriend van vele Antwerpse journalisten en
het was dan ook omdat de geplogenheden dit nu eenmaal vereisten dat hij de perslui als volgt toesprak :
Mijne heren,
Ilc dank de heer Van Rooy voor zijn vriendelijke voorstelling. lk hecht veel waarde aan goede relaties met
de pers. We zijn trouwens geen onbekenden voor
elkander. Het is dan ook mijn inzicht die relaties
verder te ontwikkelen. 1k nodig u alien uit, de bron van
nieuws, die elke grote ondememing, en vooral de Bell
Telephone is, intensief uit te baten. Ons huffs staat
open voor u en onze dienst public relations zal u altijd
graag te woord staan. U moogt van ons een vrijmoedig
antwoord op uw vragen verwachten en wanneer wij
soms het antwoord moeten schuldig blijven, dan zullen wij toch nog kunnen zeggen waarom. Bij ondervinding weet ik wat het betekent .een goede pers»
hebben. Ik ben overtuigd, dat de Bell Telephone .een
goede pers» verdient en dat wij die krijgen door middel van openhartige en vriendschappelijke relaties.
Daarom vraag ik u met mij het glas te heffen op onze
verdere samenwerking.
Meteen was het ijs gebroken en tussen .pot en pint>,
werd nog lang nagekaart over de toch ongemeen belangrijke beslissing die Frank Pepermans voor zichzelf had genomen. Voor hem was zijn nieuwe functie
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ontegensprekelijk een bijna opzienbarende promotiè,
vooral omdat hij op dat ogenblik reeds meer wist wat
de nabije toekomst hem brengen zou. Maar dat veronderstelde dat het bedrijf onder zijn leiding grondig
diende gereorganiseerd en methodisch diende gerationaliseerd. Een gloednieuwe basis diende verder gelegd voor uitbividing, niet alleen van de bestaande
bedrijven te Antwerpen, Hoboken en Gent, maar ook
door inplanting van nieuwe vestigingen elders in het
land, liefst in gewesten met een potentiele arbeidsreserve .
Natuurlijk werden er ook anecdotes verteld, o.m. een
die Frank Pepermans weinige ogenblikken voordien
had beleefd.
Toen hij zich naar voorzitter Van Rooy begaf voor zijn
voorstelling aan de pers, werd hem door de portier de
vraag gesteld wie hij was en voor wie hij kwam.
- lic ben uw directeur-generaal, zei Frank Pepermans
met een brede glimlach, wellicht zullen we mekaar
hier nog wel eens meer ontmoeten.
*

Met de komst van Frank Pepermans zou Bell Telephone langzaam maar zeker nieuwe hoogtepunten
bereiken.
In haar tachtig jarig bestaan had Bell op technisch
gebied een wereldfaam verworven. , aldus schreef later de opvolger van Frank Pepermans bij Bell Telephone.. De beleidsmethodes hadden evenwel geen
gelijke tred gehouden met de technische ontwikkeling. Installaties, gebouwen en kantoren waren verouderd en ook de sociale verhoudingen waren blijven
steken in een welgemeend maar achterhaald paternalisme .
Frank Pepermans was de bedrijfsleider die onmiddellijk deze zwakheden in zag. Hij bezat de visie — en de
moed — om meteen van start te gaan met een vol38

ledige modernisering van structuren, installaties en
verhoudingen. Naast zijn mensenkennis en enthousiasme had hij ook de nodige energie om een complexe
organisatie ten gronde te hervormen. Zijn aplomb
werkte aanstekelijk en met zijn grote menselijke
warmte wist hij alle betrokken medewerkers te motiveren..

Deze bijzonder merkwaardige foto werd genomen
naar aanleiding van het afscheid van James Van Luppen (in het midden) als directeur-generaal van Ford
Motor Cie. Uiterst links Frank Pepermans en uiterst
rechts (wat een toeval!) P .L. Janssens, zijn opvolger
als president van Bell Telephone. Vierde vooraan
links is Marcel Van Grootel die in 1941 Frank Pepermans als arbeider aanwierf.
cr
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Ord,,
18 mei 1957. Merchandizing session bij Ford. VOOr
de instructeur een glunderende Frank Pepermans met
naast zich Raymond Verschueren en tweede laatste in
de rij de huidige President van Ford, Rik Daems.
Vender bemerken we nog Jack Sielens, Egied De
Vigne, Willy Simons en Willy Van Ael.
De Ford-ploeg met v.l.n.r. Karel Styleman, Michel
Artomonoff, Frank Pepermans, John Banning, Marcel Van Grootel, Rik Daems, Marcel Dillis en Willy
Snepvangers.

Bell Telephone
sedert 1882 te Antwerpen

Belgie was een van de eerste landen in de wereld
buiten de Verenigde Staten dat belangstelling betoonde voor de opzienbarende uitvinding van Graham
Bell.
Nauwelijks een jaar nadat de geniale Amerikaan —
later intieme vriend van Henry Ford — zijn telefoontoestel had laten breveteren, werd de nieuwe uitvinding reeds in ons land beproefd. De Societe des Charbonnages de Mariemont et Bascoup was er als de
kippen bij om reeds in 1878 haar eigen bedrijf er mee
uit te rusten. Nog in hetzelfde jaar lieten J.E. Osterrieth en E. Grisar hun kantoren te Antwerpen, onderscheidenlijk gelegen aan de Eikenstraat en de Jesusstraat, met een prive-telefoonlijn verbinden. Het
was ook te Antwerpen dat in 1880 de eerste telefooncentrale in dienst werd gesteld met toestellen die vervaardigd werden in de ateliers van Charles Williams te
Boston onder de leiding van Graham Bell zelf. Want
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de brevetten waren het eigendom van de Bell Telephone Association, een maatschappij die o.m. door de
schoonvader van Graham Bell werd gefinancierd.
In 1881 bekwam de Western Electric Manufacturing
C° te Chicago het voorrecht het telefonisch materiaal
te vervaardigen voor de ondernemingen die de Bellbrevetten zouden benutten. Het is deze Western Electric die in 1882 besloot op het Europees vasteland een
productie-bedrijf op te richten. Dat Belgie en meer
speciaal Antwerpen als vestigingsplaats werd uitverkoren, hoeft niemand te verwonderen. Wat Oscar
Permeke als baanbreker was voor Henry Ford, waren
Osterrieth en Grisar voor Francis R. Welles van Western Electric , die met deze Antwerpse zakenlui nauwe
contacten had gelegd.
Reeds op 26 april 1882 werd de N. V. Bell Telephone
Manufacturing C° opgericht met een startkapitaal van
een miljoen frank. Onder de aandeelhouders bevonden zich J.E. Osterrieth en E. Grisar terwip de Amerikaan Francis Welles als beheerder-directeur werd
aangesteld.
Met de fabricatie werd gestart in een gehuurd magazijn aan de Oude Steenweg. Bestellingen uit Engeland, Italie, Zweden en Noorwegen noopten tot uitbreiding en na een brand, die de werkplaatsen aan de
Oude Steenweg grotendeels vernielden, werd aan de
Boudewijnsstraat een terrein van 1250 m2 aangekocht
waarop een bedrijfsgebouw met een verdieping werd
opgericht.
Het nieuwe complex werd zonder veel luister ingewijd. De regering had haar deelname aan de openingsplechtigheid laten afweten na een scherp incident met
de raad van beheer. Arthur Van den Nest, toen voorzitter van de beheerraad, was bij de Minister van
Openbare Werken gaan aandringen om Bell Telephone te betrekken bij .de komende bestellingen voor
telefoonmateriaal. Hij had aan dovemansdeur geklopt.
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Hoewel de regering inzake telefonie nog geen enkele
beslissing had genomen — de wet die het statuut zou
vastleggen was nog in bespreking in de Kamer en
moest derhalve nog verzonden worden naar de Senaat
— lag het toch in haar bedoeling een belangrijke
hoeveelheid telefoonmateriaal in het buitenland aan te
kopen.
Dat nam de raad van beheer van Bell Telephone niet.
En terecht overigens. Tal van buitenlandse regeringen
deden beroep op Bell Telephone voor de installaties
van hun telefooncentrales , zodat het ondenkbaar zou
zijn dat de Belgische regering de eigen industrie zondermeer zou negeren.
De twee partijen stonden vrij scherp tegenover mekaar. Nadat bijna tot vervelens toe was aangedrongen;
verkreeg Bell uiteindelijk toch de toelating een offerte
in te sturen. Het resultaat bleef niet uit want Bell
Telephone boekte een eerste order voor de Belgische
Staat en meteen werd de grondslag gelegd voor een
duurzame samenwerking waardoor ons land op het
gebied van de telecommunicatie in de wereld een
benijdenswaardige plaats zou innemen.
In 1886 installeerde Bell Telephone in het centraal
telefoonkantoor van Antwerpen de eerste multipeltafels op het vasteland. Brussel pakte spoedig daarna
uit met dezelfde ultra-moderne installatie.
Het gebruik van de telefoon verspreidde zich meer en
meer met het gevolg dat de werkplaatsen andermaal te
eng waren om aan de toenemende bestellingen een
snelle uitvoering te kunnen geven. Nieuwe markten
werden inderdaad veroverd • zowel in Azie , als in
Zuid-Amerika en zelfs in Australia. Hierbij kwam nog
dat men in ons land geleidelijk overging tot de oprichting van een nationaal net. Met het oog op een standaardisering van de apparatuur werden bij Bell Telephone belangrijke opdrachten geplaatst.
Met de invoering van centrales met centraal-batterijstelsel boekte de telefonie een nieuwe opvallende
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vooruitgang. Dank zij Bell Telephone mocht de toen
zo geheten Belgische Administratie van Telegrafie en
Telefonie te Brussel deze installatie als Europese primeur in werking stellen.
12 maart 1888 is een datum die in de geschiedenis van
Bell Telephone met gouden letters mag ingeschreven
worden. Die dag trad een nieuwe bediende in dienst.
Amper 14 jaar oud werd de knaap onder de naam Leon
Van Dyck in het personeelsregister ingeschreven. Hij
was schrander van geest en had de gave zich snel aan te
passen aan de veelvuldige opdrachten die hem werden
toevertrouwd. Het lag voor de hand dat een schitterende toekomst voor hem was weggelegd. In 1927
werd hij inderdaad bedrijfsdirecteur, in 1935 afgevaardigde-beheerder en in 1952 voorzitter van de raad
van beheer.
Uit waardering voor zijn grote verdiensten werd hem
in 1957 door Koning Boudewijn de titel van baron
toegekend.
Tijdens de eerste wereldoorlog werd het bedrijf gesloten maar werd de productie in het buitenland on'verminderd voortgezet zodat, onmiddellijk na de wapenstilstand, er voldoende bestellingen waren om met
een uitvoerig fabricageprogramma aan het werk te
gaan. Wel dienden eerst de leeggehaalde ateliers wederuitgerust. Zo moest een gloednieuwe 500 KW
Westingshouse-turbine in Polen gerecupeerd en na
een avontuurlijke refs te Antwerpen weer geinstalleerd
worden.
In 1922 werd de eerste automatische centrale in ons
land te Ukkel in gebruik genomen.
Voor Bell Telephone werd 1925 een belangrijk jaar.
Het Antwerps bedrijf ging een associatieverdrag aan
met de in 1920 opgerichte International Telephone en
Telegraph Corporation (ITT) en kwam aldus in een
multinational terecht met 35 productiebedrijven, verspreid over 25 landen, 250 verkoopkantoren en 3
opzoekingscentra.
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Nadat voor de eerste wereldoorlog het gebouwencomplex aan de Boudewijnsstraat reeds merkelijk was
vergroot, werd in 1925 de nuttige oppervlakte van het
hoofdgebouw nog eens verdubbeld en werd een aanyang genomen met de bouwwerken voor een tweede
fabriek, ditmaal te Hoboken.
Eveneens in 1925 werd gestart met de productie van
Pupinspoelen (*), waardoor Bell Telephone in heel de
wereld grote vermaardheid verwierf. Bell Telephone
kende in die jaren een explosieve expansie. Het aantal
personeelsleden steeg van 2.740 in 1922 tot 10.000
eind december 1926. Bovendien gaf Bell Telephone
werk aan duizenden arbeiders in andere bedrijven,
o.m ACEC te Charleroi, die de speciale kabels, nodig
voor de gepupiniseerde lijnen, fabriceerde.
In 1927 werd Bell Telephone de oprichting toevertrouwd van het Spaanse telefoonnet en een jaar later
mochten Bell-installateurs diverse automatische centrales in China bouwen.
In 1932 vierde Bell Telephone haar 30-jarig bestaan.
Ere-gast was Z.M. Koning Albert, die door bedrijfsdirecteur Leon Van Dyck werd rondgeleid.
Op het hoogtepunt van de economische wereldcrisis.
werden in het kader van een diversificatie-programma
gloednieuwe domeinen betreden.
Zo ontstond o.m. Radiobell, Climabell, Frigibell en
een afdeling Lampen.
Met het uitbreken van de tweede wereldoorlog werd
brutaal een einde gesteld aan de .relance» van de
onderneming en het zou 1945 worden vooraleer de
Bell-activiteiten weer konden geconcentreerd worden
op de wederopbouw van het Belgische telefoonnet.
Meteen werd een nieuw automatisch schakelsysteem
ontwikkeld.
In 1947 kwam de installatie klaar van een 12 kanalen
(*) Genoemd naar de uitvinder die het had mogelijk gemaakt op grote afstand te
telefoneren.
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draaggolfsysteem tussen Antwerpen en Roosendaal.
Belangrijke realisaties waren sedertdien :
— de installatie te Antwetpen in 1951 van een opzienbarende postsorteermachine, die van 1954 of werden geexporteerd, zelfs naar de Verenigde Staten.
— de levering, eveneens in 1951, van een volledig
Eurovisie-straal-verbindingsnet.
— de installatie van een eerste volautomatische Internationale telefoonverbinding Brussel-Parijs en Brussel-Rijsel. Overigens een wereldprimeur voor de
RTT.
In 1956, jaar dat Bell Telephone haar 75-jarig bestaan
vierde met o.m. de inwijding van het 12-verdiepingen
hoge torengebouw, werd te Gent met een nieuw bedrijf gestart. Dat jaar werd tevens het volledig electronisch schakelsysteem ontwikkeld en werd een
eerste export-opdracht genoteerd voor de levering van
een radio-straalverbinding.
1960 kenmerkte zich anderrnaal door een wereldprimeur, nl. het Belgisch alarmoproepsysteem 900 en
906, en het inbedrijfstellen van een 200 lijnen volledig
electronische huisautomaat.
Tevens werd gestart met de productie van het beroemde Pentaconta-schakelsysteem, waarvan zo wat
drie miljoen ekwivalente lijnen zouden worden
geexporteerd.
Op 1 augustus 1963 trad Frank Pepermans in dienst
van Bell Telephone als directeur-generaal met een
wel-omschreven opdracht die hij met succes wist uit te,
voeren. Inderdaad, de resultaten van zijn beleid vindt
men terug in de personeelsbezetting (van 10.500
werknemers in 1963 tot meer dan 14.000 in 1976) en
in de export-cijfers (van 1,2 miljard in 1963 tot 8,5
miljard in 1976).
We komen op deze voor Bell Telephone ongemeen
expansieve periode overigens nog nader terug.
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1970: RTT vierde
veertigste verjaardag

diet is zeker onnodig nadruk te leggen op het belang
van de telecommunicatie voor het economisch, sociaal, cultureel en politiek leven, de regeringsactiviteiten, het onderwijs, het priveleven en de informatie.
De telecommunicatie speelt in ons leven een steeds
belangrijkere rol en draagt er in grote mate toe bij om
het ritme der industriele en commerciele activiteiten
op te voeren. Zij neemt in de moderne infrastructuur
een keurplaats in, vooral op een ogenblik waarop de
economische dimensies steeds groter worden en
nieuwe vooruitzichten scheppen..
Met deze woorden richtte Edward Anseele, minister
van PTT, zich begin october 1970 tot de vertegenwoordigers van de pers en dit naar aanleiding van de
volledige automatizering van het Belgische telefoonnet en van de veertigste verjaardag van de oprichting
van de RTT.
Op het gebied van de telecommunicatie bekleede ons
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land toen inderdaad een benijdenswaardige plaats in
de wereld. Alle telefoonabonnees hadden rechtstreeks
toegang tot het internationale net.
Die haast opzienbarende voorsprong op alle andere
landen had iets te maken — het client gezegd omwille
van de waarheid — met de innoverende bedrijvigheid
van Bell Telephone waarmede eerst de Belgische Administratie van Telegrafie en Telefonie en later, sedert
1930 dus, de RTT nauw heeft samengewerkt. Voor
Bell Telephone waren zij de springplank voor haar
internationale expansiedrang. En met succes overigens .
Na Minister Anseele kwam Germain Baudrin aan het
woord. De kersverse administrateur-generaal van de
RTT bevestigde op zijn beurt dat de Regie van Telegraaf en Telefoon inzake de automatisering van de
internationale telefoonverbindingen inderdaad heel de
wereld de loef afstak. Zo kon — steeds dus in 1970 —
de Belgische abonnee zonder tussenkomst van telefonisten rechtstreeks gesprekken voeren met Frankrijk,
Luxemburg, Nederland, Zwitserland, de Duitse
Bondsrepubliek, Groot-Brittannie, Denemarken,
Noorwegen, Zweden, Italie, Oostenrijk, de Verenigde Staten, Canada, Griekenland en Spanje. Dit
betekende dat 95 % van de uitgaande internationale
gesprekken vol-automatisch afgewikkeld werden. In
dit verband mag eveneens aangestipt worden dat de
RTT bereid was alle internationale verbindingen te
automatizeren wanneer de betrokken landen hiervoor
belangstelling betoonden.
Het spreekt vanzelf dat deze faciliteiten, aldus Germain Baudrin, ten zeerste bijgedragen hebben tot de
vestiging van buitenlandse ondernemingen in ons
land.
De toegang tot het uitgebreide internationale net was
bovendien niet beperkt gebleven tot de abonnees. Zo
kon men sinds juli 1970 ook vanuit sommige openbare
munttelefoontoestellen in de kuststreek internationale
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gesprekken voeren. Een enorme weg werd dus afgelegd sinds Belgie op 29 mei 1951 een wereldprimeur
beleefde met de opening van de eerste volautomatische internationale dienst Brussel-Parijs en Brussel-Rij sel .
Van 1945 tot 1970 was het aantal telefoonaansluitingen van 350.000 tot 1.300.000 gestegen. Met de neventoestellen inbegrepen bedroeg het aantal telefoontoestellen in ons land in 1970 2 miljoen. De telefoondichtheid, d.w.z. het aantal aansluitingen per 100
inwoners evolueerde zeer gunstig en bereikte reeds
13,5 zodat Belgie ook bier een benijdenswaardige
plaats innam op wereldvlak. Elke abonnee maakte per
jaar gemiddeld 2000 maal gebruik van de telefoon.
Verwacht werd dat in 1970 in totaal zowat 1 miljard
streek-, 250 miljoen interzonale en 40 miljoen Internationale gesprekken zouden gevoerd worden.
Een enorme vlucht kende ook de telexdienst vooral
ingevolge de internationalizering van het economisch leven door het tot stand komen van de Europese
Economische Gemeenschap en de Europese Vrijhandelszone. De groeiende behoeften aan internationale
contakten die hierdoor ontstonden, vonden een geschikt werktuig in het telexnet dat in uiterst snel tempo
uitgebreid en aangepast moest worden.
Door het toepassen van nieuwe technieken — o.m. het
invoeren van semi-electronische centrales waarvoor
de RTT opteerde — zou de mogelijkheid geschapen

worden om to komen tot een zogeheten .geintegsreerd
net., dat haast onbegrensde mogelijkheden biedt.
Een dergelijk net zou universeel zijn, d.w.z. geschikt
voor de verwerking van informatie van verschillende
aard zoals telefonie, telegrafie, data, radio, facsimile,
videotelefonie enz.
Door een semi-electronische schakeling zou de kwaliteit van het gesprek verbeterd worden en zou ook de
verbinding sneller tot stand komen. De evolutie van de
technische uitrusting zou stapsgewijze gepaard gaan
49

met een evolutie van de diensten die aan de abonnees
verstrekt worden.
Een eerste dienstenverlening die in 1970 overwogen
werd was de telegirodienst. Door het invoeren van
semi-electronische schakelcentra en van druktoetstoestellen zal de abonnee in verbinding kunnen treden
met de banken en door middel van een kode zijn
bankoperaties kunnen uitvoeren. Voor 1980 voorzag
de RTT de geleidelijke indienststelling van zowat 80
locale centrales met nagenoeg 600.000 lijnen en van
12 interzonale en transitocentrales.
Ook de telexcentrales die in de komende jaren worden
geinstalleerd zullen van het semi-electronische type
met geprogrammeerde besturing zijn. De eerste telexcentrale van dit type zal in 1971 in Brussel worden
geinstalleerd.
Voor 1980 zullen er nog vijf gelijkaardige centrales
volgen. Dank zij het gebruik van electronische versterkers zal het mogelijk zijn transmissiesnelheden
van 10.000 baud te bereiken.
De transmissietechnieken zullen eveneens sterk
beinvloed worden door de vooruitgang van de electronica en meer speciaal door de miniatuzering en het
aanwenden van halfgeleiders. Aan de gang zijnde
onderzoekingen wettigen de verwachting dat over enkele jaren meer dan 10.000 telefoonverbindingen over
eenzelfde ader mogelijk zullen zijn.
Thans nog in een proefstadium, zal de techniek van de
golfgeleiders het in de toekomst mogelijk maken gelijktijdig honderdduizenden telefoonverbindingen tot
stand te brengen.
Communikatiesatellieten zullen steeds meer aangewend worden voor intercontinentale verbindingen en
misschien zelfs ook voor Europese verbindingen over
grote afstand. Daar waar de capaciteit van de eerste
satellieten 240 telefooncircuits bedroeg, zullen de satellieten van de reeks .Intelsat IV» waarvan de lancering gepland is voor 1971, er 6000 tellen. De uit50

breiding van de satellietcommunicatie heeft de RTT
dan ook doen besluiten een eigen grondstation op te
richten waarvan de indienststelling tegen einde 1971
verwacht wordt. De RTT heeft ook op dat gebied
pionierswerk verricht door als eerste ter wereld, vanaf
1954, een volautomatische telexverbinding met het
buitenland, namelijk met Zwitserland, ter beschikking
van de gebruikers te stellen. In 1963 was Belgie het
eerste land in Europa om een volautomatische verbinding met Noord-Amerika in te voeren. Momenteel
beschikken de meer dan 7700 Belgische telexabonnees over volautomatische verbindingen met plaatsen
tot in de verste uithoeken van de wereld, en zowel
Hongkong en Tokio, Sydney en Pretoria als Mexico
en Hawai kunnen rechtstreeks bereikt worden.
Trouwens 98 % van het totale internationale en intercontinentale verkeer wordt automatisch afgewikkeld.
In 1969 werden ruim 13 miljoen minuten binnenlands
en ongeveer 40 miljoen buitenlands verkeer geboekt.
Dit is jaarlijks gemiddeld 5000 minuten buitenlands
verkeer per abonnee. Door de enorme toename van het
telefoon- en het telexverkeer heeft anderzijds de telegraafdienst een groot gedeelte van zijn belangrijkheid
verloren. Toch worden er jaarlijks nog ruim 6 miljoen
telegrammen waaronder 2 miljoen luxetelegrammen
verwerkt.
Kwantitatief gezien zal de telefoondienst ongetwijfeld
de meest belangrijke blijven.
Een eenvoudige extrapolatie van het huidige aangroeitempo leidt ons tot 3 miljoen abonnees in 1980.
Als nieuwe faciliteiten voor de abonnees mogen het
rechtstreeks inkiezen in huistelefooninstallaties, het
doorschakelen van een oproep naar een ander toestel,
het verkort kiezen en een automatische wekdienst
verwacht worden.
Germain Baudrin beeindigde zijn uiteenzetting met de
verklaring dat de RTT in de loop van haar veertigjarig
bestaan uitgegroeid is en nog verder zal uitgroeien tot
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een industriele onderneming van groot formaat.
Toen Germain Baudrin deze woorden uitsprak, fronste minister Anseele de wenkbrauwen en keek even
over zijn bril heen naar zijn administrateur-generaal
waarin hij niet al te veel vertrouwen had.
Wie was nu Baudrin die, enkele maanden voordien,
bij de genade van de Waalse BSP-leiders op slechts
47-jarige leeftijd als administrateur-generaal van de
RTT werd .geparachuteerd.. Wie was die man die
niet het voile vertrouwen genoot van Anseele maar
wel door hem door dik en dun werd verdedigd. Zolang zelfs, dat hij er zelf het slachtoffer van werd.
Germain Baudrin werd geboren te Wasmuel op 8
maart 1923 als zoon van een eenvoudige RTT-arbeider en kwam in 1946, na zijn studies aan de Faculte
Polytechnique du Hainaut, als jongste ingenieur bij de
RTT-Mons terecht. In 1955 werd hij als hoofdingenieur aangesteld en nauwelijks twee jaar later als algemeen directeur van het gewest Mons.
Inmiddels was hij in het huwelijk getreden met Luce
Joly, de dochter van de aannemer Octave Joly die zich
met zijn pvba Entreprises Joly spoedig zou specialiseren, eerst op het leggen en nadien ook op het leveren
van telefoonkabels.
De ene promotie volgde de andere op : in 1965 verliet
hij Mons en werd hij directeur-generaal van de dienst
.gebouwen., in 1969 adviseur-generaal en op 1 juni
1970 administrateur-generaal. Telkens over het hoofd
heen van vele andere collega's die weliswaar minder
waals politiek-rood geengageerd waren.
Als administrateur-generaal van de RTT voelde hij
zich heer en meester en door dit meesterschap meende
hij, wetende dat hij toch gedekt werd door .kameraad. Anseele en door de partij, zich alles te kunnen
veroorloven. Dat bij de RTT-ambtenaren niet iedereen
naar zijn pijpen zou blijven dansen, lag uiteraard niet
in de verwachting van het dictator-type dat Baudrin nu
eenmaal was. Hij was er overigens van overtuigd dat
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niemand tegen hem in opstand zou durven komen. En
die sterke overtuiging liep voor Baudrin falikant uit,
want hij had gerekend buiten de waard en de waard
was hier een zekere Paul Demaegt, een 41-jarige
hoofdingenieur bij de dienst .gebouwen» die einde
maart 1973 in een uitvoerige nota zijn ongenoegen
over de gevoerde politiek kenbaar maakte aan zijn
rechtstreekse overste, directeur-generaal Demoustiez,
en hem meteen dringend om een onderhoud vroeg.
Dit onderhoud had plaats op 16 april 1973. Drie dagen
later werd Paul Demaegt in zijn functie geschorst —
zoals dat beet — en met gehalveerde wedde naar huis
gestuurd en dit : wegens uiting en verspreiding van
beschuldigingen aan het adres van zijn meerderen.
Want in overheidsdienst mag dat niet. Dit bericht van
schorsing aangevuld met een ornicleed verslag over
zijn bevindingen, bezorgde Paul Demaegt aan de
toenmalige vice-premier Willy De Clercq die deze
toch niet onbelangrijke mededeling maar liefst veertien dagen op zak hield vooraleer hierover de regering
of ten minste zijn partijgenoot staatssecretaris Daems
van de PTT in te lichten !
Op 7 mei werd ingebroken in de woning van een
RTT-architect aan de Kerselaarstraat te Dilbeek, een
man die evenmin als Demaegt akkoord ging met de
politiek van Baudrin. Merkwaardig was wel dat al
wat waarde had, onaangeroerd bleef maar dat wel zeer
ijverig en vooral grondig gesnuffeld werd in de persoonlijke papieren van Baeyens. Waren de inbrekers
er enkel op uit om bezwarende fotocopieen van bepaalde documenten te ontvreemden ? Een vraag die
totnogtoe onbeantwoord bleef maar die we met grote
zekerheid mogen bevestigen.
Nog geen twee voile weken later zou de born barsten.
Paul Demaegt, die bij vice-premier De Clercq geen
onmiddellijk gehoor had gevonden, trok naar De
Standaard en trof er Hugo De Ridder aan, die een en al
oor had voor deze misnoegde vrijgezel uit De Pinte.
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Paul Demaegt wilde de ergerlijke misstanden bij de
RTT niet langer meer dekken. Welke ook de gevolgen
zouden zijn van zijn meer dan opzienbarende verklaringen, volgens Demaegt had de publieke opinie het
recht to weten hoe door Germain Baudrin met de
gemeenschapsgelden geknoeid werd eri dit met medeweten van minister Anseele.

Frank Pepermans, in oktober 1969 ere-gast van
Drukkerij Excelsior en van Volksgazet, werd hartelijk
begroet door hoofdredacteur Jos Van Eynde.

Miljarden worden verspild
bij RTT

18 mei 1973. Op de voorpagina van De Standaard
werd over zes kolommen een nieuw schandaal
geblokletterd : .Miljarden worden verspild bij RTT..
.Voor ons zit een keurige ambtenaar, aldus het artikel
in De Standaard, hoofdingenieur-architekt-direkteur
bij de RTT. Zijn naam : Paul Demaegt. De aanklacht
van deze Vlaamse Aranda liegt er niet om : door het
zg. promotor-stelsel bij de RTT en alle misbruiken en
favoritisme die er bij komen kijken, deed de RTT tot
dusver reeds voor 6 miljard nodeloze uitgaven. Indien
men het stelsel geen halt toeroept, dan zullen in de
komende vier jaar nogmaals 16 miljard verloren gaari.
Juist een maand geleden zat Paul Demaegt bij zijn
direkteur-generaal Demoustiez met een lijvig dossier,
waarin hij zijn stelling bewijst.
Deze raadde hem aan ontslag in to dienen. Demaegt
weigerde en schreef twee dagen later een brief naar
zijn direkteur-generaal in het moeilijk ambtelijk Ne55

derlands van iemand die in het Frans denkt : .Ingevolge ons onderhoud van 16 april 1973 in uw bureel
houd ik eraan te bevestigen dat ik geenszins de bedoeling heb om ontslag in te dienen maar wel de
bedoeling van opzoeken en openlijk kenbaar maken
van wantoestanden die op de Regie bestaan of zouden
bestaan in verband met kontrakten waar de regels van
hierarchische verantwoordelijkheid al te kennelijk
overschreden worden en waar willekeur en machtsmisbruik gepleegd wordt bovenaan de hierarchie. lk
ben geenszins bereid mij te laten beinvloeden door
deze hierarchie en met gesloten ogen te staan voor
zaken die maar al te flagrant zijn en zal in elk geval het
personeel verwittigen dat onder mijn teoretische bevoegdheid staat..
Dit laatste is inmiddels gebeurd. De sanctie volgde
dadelijk : Paul Demaegt werd uit zijn funkties geschorst.
De hoofdingenieur-architekt heeft niets van een verbitterd man.
De vergelijking die spontaan bij ons opkomt met de
34-jarige medewerker van de toenmalige Franse minister Chaladon, Gabriel Aranda, schijnt hem zelfs te
storen. Ik wil niet het schandaal, ik wil de terugkeer
naar ortodoxe praktijken bij de RTT, zegt hij....
Volgens architekt Demaegt begon het allemaal in
1970 met de onverwachte benoeming van de h.
Baudrin tot administrateur-generaal van de RTT. Tot
op dat ogenblik ontwierp de direktie gebouwen van de
RTT de bouwwerken en de toerusting tot in de details
en werden die werken daarna via openbare aanbesteding toegewezen. Sinds de komst van administrateurgeneraal Baudrin wordt ontwerp en uitvoering van
grote RTT-gebouwen overgelaten aan een promotor,
zonder aanbesteding, meestal de firma .Societe d'Implantation et d'Investissement Immobiliers» en opgericht op 16 september 1970, Brie maanden na de benoeming van Baudrin, met een bedrijfskapitaal van 15
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miljoen en waarin personen uit Bergen (Baudrin is ook
van die stall) een overwegende rol spelen.
Hierover zegt Demaegt : Ingenieurs van de direktie
gebouwen van de RTT worden ertoe verplicht de ontwerpen van de promotor te bestuderen in omstandigheden en tijdspannen die iedere ernstige studie
uitsluiten. De bouwwerken die worden opgeleverd
kosten een veelvoud van de prijs met aanbestedingen.
Hiervan heb ik tientallen voorbeelden. Om er maaieen te noemen : het RTT-gebouw van Berchem (Antwerpen) met een nuttige oppervlakte van 17.000 m2
zal 190 miljoen kosten.
Eenzelfde gebouw in Charleroi eveneens met 17.000
m2 nuttige oppervlakte maar besteld bij een promotor
zal 420 miljoen kosten. Op de begroting staan jaarlijks
voor zowat 8 miljard bouwwerken, volgens mijn berekeningen is meer dan de helft hiervan verspild.
Maar er is meer : Sinds ongeveer een jaar heeft de
RTT-direktie eveneens opdracht gekregen alle bestellingen van kantoormeubelen, keukenuitrusting,
enz... , die tot dan ook via openbare aanbesteding
werden aangekocht, rechtstreeks aan te kopen bij de
firma Equimo, opgericht op 22 maart 1972 met een
bedrijfskapitaal van 500.000 fr. Dertig van de vijfhonderd aandelen zijn in handen van de echtgenote
van Abel Dubois, staatssekretaris voor ruimtelijke
ordening, en tien aandelen zijn in de handen van zijn
zoon. Als men naar Equimo opbelt krijgt men een
zekere Michel Baudrin aan de lijn, zoon van administrateur-generaal Baudrin.
Paul Demaegt weet dat hem moeilijke dagen te wachten staan. In het weekblad Humo lekte reeds een en
ander uit van het dossier en hij wordt op de RTT als de
schuldige voor het lek aangewezen. Maar Demaegt
voelt zich sterk. Hij kreeg na zijn schorsing zoveel
sympathiebetuigingen van collega's die hem feliciteerden voor zijn moed en eventueel voor hem willen
getuigen.
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Om er zeker van te zijn dat het hele geval niet in de
doofpot wordt gestopt, maakte hij het dossier over aan
vice-premier Willy De Clercq. De bundel bevindt zich
dus op een dubbele wijze op regeringsvlak. De verklaringen van hoofdingenieur Demaegt zijn gewoon
onthutsend. Miljarden zouden nodeloos worden uitgegeven omdat men de gewone aanbestedingsprocedure niet volgt. Dergelijke zware beschuldigingen
vergen een diepgaand onderzoek. Ze worden niet anoniem geformuleerd, maar door een man die zich niet
langer wilde laten misbruiken.
Het dossier dat hij ons toespeelde is bezwarend voor
socialistische topfiguren.
Enkele dagen geleden kondigde vice-premier De
Clercq aan dat waarschijnlijk zal moeten overgegaan
worden tot een verhoging van telefoon en telegraaftarieven. Vice-premier De Clercq is in het bezit van het
dossier Demaegt. De publieke opinie zal niet dulden
dat ook maar een openbaar tarief verhoogd wordt,
zonder dat er een antwoord komt op de aanklacht van
deze hoge ambtenaar..
's Anderdaags bracht heel de Belgische pers in geuren
en kleuren het nieuws over de opzienbarende onthullingen van ingenieur Demaegt en sommige bladen
gelukten er zelfs in niet eens de naam van De Standaard te vemoemen ! Zij deden het voorkomen alsof
Demaegt zijn verklaringen in het openbaar had afgelegd !(*)
Op 23 mei 1973 pakte ook Knack uit met het RTTschandaal en titelde op pagina 16, onder de foto van
Paul Demaegt in gesprek met Johan Struye en Frans
Verleyen : .Wie eerlijk is, wordt geschortst !.
In het woord vooraf merkte Sus Verleyen op : .Eerst
de olie (bedoeld werd de fameuze Ibramcozaak), nu de
telefoon : het begint wat veel te worden.
(*) Wie meer wil weten over deze RTT-zaak kan Hugo De Ridder's «Zes
maanden met dossier Demaegt. raadplegen (uitgave DNB, Kapellen).

58

Ook in dit geval is de socialistische pers haar in de
RTT-affaire verwikkelde ambtenaren en politici
(Baudrin, Dubois en Anseele) bijgesprongen. Wacht
tot wij de christelijke boeken eens opengooien. We
wachten. Tot zolang blijven we zitten met de vraag
waarom het toch altijd weer socialisten zijn die bij de
vaderlandse suikerpot betrapt worden.
Zoals gebruikelijk is in fatsoenlijke landen treden de
regeringsleden Anseele en Dubois voorlopig af, om
met niets in de mouwen en de zakken voor de rechter te
komen. Ook administrateur-generaal Baudrin neemt
een tijdlang vakantie. Hebben Demaegt en zijn fotokopieen gelogen, dan wordt deze ambtenaar met
schande overladen. Heeft hij gelijk, dan wordt hij
luidruchtig in eer hersteld. Zo eenvoudig is dat..
Tot hier Frans Verleyen.
En dan volgde het interview met Demaegt. Een
schokkend verhaal dat dus reeds eerder, althans gedeeltelijk, in De Standaard was verschenen.
Wat verklaarde Demaegt toen nog o.m. aan Johan
Struye ?
- Met Baudrin is het feest van de privesektor begonnen
in de Dienst-Gebouwen van de RTT. Gebouwen is een
van de zes grote afdelingen van de RTT. Hij wordt
geleid door directeur-generaal Demoustiez die ook uit
de buurt van Mons komt. Twee trappen onder hem,
werkte ik. Ik stond aan het hoofd van 4 ingenieurs, 16
architekten, 50 werkopzichters en noem maar op : 250
man. Die dienst hebben ze in de jongste jaren bovenuit
lam proberen te leggen : wij mogen geen telefoonhokje
meer opzetten. Dat doet nu de prive-promotor, wij
mogen alleen nog hun oncontroleerbare miljardennota' s aftekenen...
- De RTT-gebouwen was vroeger voorbeeldig
georganizeerd. Elke opdracht ging eerst naar het technische personeel dat het enige was dat een globale kijk
kon hebben op een werf. Als wij dan een projekt
technisch helemaal uitgewerkt hadden binnen de fi59

nanciele mogelijkheden, ging het naar de administratie. Dat waren nauwkeurige lastenkohiers van
nooit minder dan 200 bladzijden. Zo kon men het
geplande gebouw van stap tot stap volgen : van bestelling tot uitvoering, van globale raming tot elke bijkomende uitgave. Dat hebben ze nu moedwillig verhaspeld : je kunt niets meer weervinden...
- De eigen technische gebouwendienst van de RTT
diende nog slechts om vaak bij stukjes en beetjes,
zonder overzicht, en in een mum van tijd, enorme
gebouwen te sanctioneren die buitenuit ontworpen
waren. Ze konden onze handtekeningen en onze beschrijvingen niet missen, voor het reglement, maar
hoe slechter wij , onder druk van boven, zonder informatie en altijd voor de volgende dag, een plannetje
schetsten, hoe beter. Als de administratie zich vanzelf
diskrediteert, lijkt het nogal normaal dat je het groot
talent van de promotor niet kunt missen. Maar je
betaalt wel de prijs, het is geen wonder dat de overheidsuitgaven op die mdnier in een drafje stijgen. Het
is gebeurd dat het yolk dat nu aan de top zit van de RTT
en het budget toespeelt naar zijn konnekties in het
promotriaat, hele gebouwen heeft laten inkleden door
een louter administratief ambtenaar. In het geheim :
zijn technische overste wist er niet eens van ...
- Met administrateur Baudrin hebben wij de promotoren hun intrede zien doen in de RTT : een klein
groepje, altijd dezelfde. Volgens het Staatsblad waren
ze in 1970 gesticht, of vlak daarna, met kleine beginkapitaaltjes. Enkele maanden later hadden ze al miljardencontracten te pakken voor de regie, zonder onderzoek. Ms wij vroeger een guichet wilden, moesten
we eindeloos enqueteren of de schrijnwerker wel solvabel was : of hij wel het vertrouwen van 's lands
bestuur verdiende...
- De administrateur-generaal is erg trots op de nieuwe
parabolische reflektor in Lessive, ze hebben hem op
de wandkalender en op de telefoonboeken gezet voor
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1973. Hij hangt op affiches in alle stations.
Volgens Baudrin zelf is Lessive niet zomaar een technisch station, maar een kathedraal van de technologie.
Als je kathedralen bouwt, mag je natuurlijk op geen
geld zien. Eerst bestond er een plan van Bell Telephone. Met alle nodige funkties zou. Lessive dan op 30
miljoen komen. Baudrin heeft echter op een avond tijd
iemand van de dienst een beschrijving laten maken
voor een gebouw waarvan niet eens een plan bestond.
Lessive zal tenslotte tussen 250 en 300 miljoen gekost
hebben. Lessive is architektonisch niet onaardig, met
driehoekige volumetjes in het groen. Voor zijn honorarium rekende architect Guchez echter basis maal
hoogte, hij wou kubussen per vierkante meter doen
betalen. Hij heeft dat niet gekregen, dat hebben we
kunnen beletten.
Het scheelde de helft. De honoraria van architect Guchez voor de RTT lopen voor de jongste jaren al in de
honderden miljoenen. Hij heeft er de verlaten achttiende eeuwse koolmijn van Le Grand Hornu mee
gekocht .
Als je Guchez aan het werk zet, haal je je onvermijdelijk tuinarchitekt Jean Delogne op de rug. Delogne
heeft Persepolis ingericht voor de Sjah, hij is ook de
ontwerper van de onnozele bussel sprokkelhout die je
tegenwoordig overal, in de witte verf en tussen keien,
in de entrées van torengebouwen geplant vindt , bijna
een symbool van de technokratie. Naast het vijvertje
in Lessive heeft Delogne een glazen kast gezet met een
halve sterre kunstig vervlochten brandhout in : een half
miljoen...
- Een collega van me is met Baudrin (abonneenummer
67.67.67 in Brussel, een aardigheidje voor de administrateur-generaal) en met een hoog RTT-gezelschap in
Frankrijk gaan kijken naar een goed van 300 hektaren
dat ze voor de sociale werken moeten aankopen in
Languedoc-Rousillon. Er zou een gebouw van 1 miljard van architect Guchez opkomen. Ze zijn er met de
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helikopter vanuit Marseille heengevlogen : de managers in aktie.(*)...
- In Fvere moesten de nieuwe magazijnen komen van
de RTT : 523 miljoen. Onder leiding van architect
Guchez hebben de aannemers er een depot als een
paleis gezet dat tenslotte 1050 miljoen kostte. De
prefabonderneming Maes werd warm aanbevolen
door bestuursdirekteur Verbruggen. Anseele heeft
hem later als kabinetschef opgedrongen aan staatssekretaris Daems. Dat GAM-gebouw in Evere was de
eerste superslag van de promotoren in de RTT. Jean
Dologne heeft in de tuinen er o.a. 110.000 frank
aangerekend voor twee speciale cederboompjes
• • • (**)
- Ilc heb vice-premier Willy De Clercq geschreven dat
hij zijn hoofd niet hoeft te breken om de gaten in zijn
budget. De nationale inflatie is niet het gevolg van
teveel sociale uitgaven, subsidies en een beetje slordigheid : in de RTT wordt ze alvast bewust gekweekt
en bewerkt. Om te weten wat er in Belgie voor de deur
staat, hoef je maar te kijken naar de behoeften van wie
wat te zeggen heeft. Baudrin is getrouwd met de
dochter van een kabelfabrikant uit Mons. Haar broer
drijft nu de zaak. Net voor ik eruitvloog, hoorde ik in
de regie dat alle netten gereorganiseerd gingen worden : ze zullen weer duizenden kilometer duur snoer
nodig hebben. De kabels van Joly hoeven natuurlijk
niet slechter te zijn van die van een ander, maar met
een openbare aanbesteding kom je misschien toch tot
een juistere faktuur...
(*) In het nr. van 30 mei meldde Knack dat er in het interview met Demaegt een
fout was geslopen. Het is niet waar dat RTT-administrateur-generaal Baudrin
per helikopter vanuit Marseille naar een goed in Languedoc-Roussillon
gevlogen is. Het was een Piper Cup. Ze vlogen over de villa van Brigitte
Bardot in Saint-Tropez... op kosten van de Belgische telefoonabonnee.
(**) Het betrof hier de Cedrus Pendula of treurceder die geleverd werd door de
Entreprises L. Boucher et Fils, onderscheidenlijk schoonvader en
schoonbroeder van Jean Delogne.
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Tot hier enkele passages uit het interview met Paul
Demaegt in Knack.
*

Inmiddels had de toenmalige eerste-minister Leburton
het Hoog Comite van Toezicht gelast met een onderzoek naar de beschuldigingen die door Hugo De Ridder in De Standaard waren geuit.
Op 28 mei pakte Germain Baudrin (op sterk aandringen van zijn politieke vrienden) zijn koffers en trok
naar zijn riante villa te Mezzegra aan het Como-meer.
Zogezegd om uit te rusten. Hij had toen immers nog
recht op 63 ( ?) dagen vacantie, of voile drie maanden...
Het RTT-schandaal hield grote koppen in de bladen.
Alleen Volksgazet, Vooruit en Le Peuple zwegen in
alle talen.
...Het is geen wonder, aldus merkte Knack nogal knak
op, dat de BSP-kranten achteruit gaan en dat ze subsidies moeten vragen. Aan die bladen heb je dezer dagen
niet veel. Al het nieuws staat elders.
*

4 juni 1973. Die dag was er weer groot nieuws voor de
dagbladen. De socialistische staatssecretaris voor
Waalse ruimtelijke ordening, Abel Dubois, had ontslag genomen. Ook hij was in opspraak gebracht door
de RTT-affaire omdat hij , weliswaar via echtgenote en
zoon Daniel, zoals reeds gezegd, betrokken was bij
Equimo. Een N. V. die opgericht werd door Germain
Baudrin met het doel zijn zoon Michel een verzekerde
toekomst te bezorgen. Van een varier mag trouwens
niets anders verwacht worden.
Spoedig zou evenwel blijken dat Equimo, opgericht
op 22 maart 1972, met een kapitaal van een half
miljoen frank, de hoofdleverancier zou worden van de
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RTT. Inderdaad, de meubilering zowel voor Lessive
als voor het GAM gebouw-Evere, werd door Equimo
geleverd. Uiteraard in opdracht van Germain Baudrin
maar onder de handtekening van minister Anseele.
Germain Baudrin gelukte er ook in van de echtelingen
Jean Pons-Appeldoorn de 1800 aandelen van de
PVBA Mills te verwerven voor 2,7 miljoen frank
terwijl de reele waarde 11,9 miljoen frank bedroeg.
Germain Baudrin was via zijn echtgenote ook betrokken in de PVBA Joly, die door zijn schoonvader werd
opgericht en waarvan de activiteiten door zijn
schoonbroer werden voortgezet.
Om niet tot een openbare aanbesteding te moeten
overgaan liet Germain Baudrin door deze firma werken uitvoeren in schijven telkens van minder dan
300.000 fr. Aldus werd by . een werk van 1.715.000
frank — het betrof hier het leggen van telefoonkabels
tussen La Louyiere en Bois d'Haine — met niet minder dan vijftien verschillende bestelbons uitgevoerd.
Op 18 augustus 1972 werden zelfs twee bestelbons
uitgeschreven, de eerste (nr. 23.575) voor 298.005 fr,
de tweede (nr. 23.576) voor 265.557 fr.
Dat Germain Baudrin van geen geruchtje vervaard
was mag wel blijken uit het feit dat hij zich met een
20-jarig vriendinnetje een mini-trip naar Washington
veroorloofde op kosten van de RTT.
Deze vierdaagse reis werd ondernomen om aan haar
meest krankzinnige grillen tegemoet te komen.
Wanneer men zich dergelijke avontuurtjes veroorlooft, dan zal het voorzeker niemand nog verrassen te
vernemen dat Baudrin sedert zijn aanstelling voor
1.350.000 frank rekeningen had 1)innengebracht voor
buitenlandse reizen, die niet altijd door de nodige
onkostennota's waren gedekt, terwiji andere werden
vervalst.
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Een merkwaardige foto van Frank Pepermans met
regeringsleiders uit het Midden-Oosten.

Maurice Van der Kuylen, Frank Pepermans, PaulHenri Spaak en Eugene Van Dyck in 1965 voor belangrijke onderhandelingen te New Delhi. Het was
Maurice Van der Kuylen die op 17 december 1976
Frank Pepermans levenloos in zijn hotelkamer te New
York aantrof. Eugene Van Dyck is heden president en
directeur-generaal van Bell Telephone. Paul-Henri
Spaak, die toen lid was van de raad van beheer,
overleed in 1972.
Koning Boudemjn en Frank Pepermans tijdens de
Geneeskundige Dagen van Antwerpen in september
1970. In het midden rector Massart van het Ruca.

Karel Van Miert : Er zitten
profiteurs in onze rangen.

In Knack-tribune van 6 juni 1973 trad een nieuwkomer
aan. Een zekere Karel Van Miert die bij de BSP-jongeren reeds naam had gemaakt, maar die buiten de
kring van jong-socialisten nog een onbekende was.
Onder de titel : Er zitten profiteurs in onze rangen
schreef hij o.m. het volgende :
Laat ik, als nieuw gezicht in deze politieke tribune, bij
wijze van kennismaking maar meteen stellen dat ik
geen gepatenteerde linkse windmaker ben en dat ook
niet wil zijn. 1k kan de wind best uit meerdere richtingen zien waaien, als het ons maar in een frisse en
gezonde tocht zet.
Van Eris gewaai is de laatste tijd evenwel niet veel. to
merken. We zitten eerder in een stormachtig politiek
klimaat met verraderlijke windhozen. Er bestaat ook
weinig twijfel aan dat het bier en daar serieus stinkt,
ook in de hoek van de windroos waar ik me heb
opgesteld.
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Het weze in alle klaarheid gezegd : als zelfs maar de
helft van de aantijgingen in de RTT-affaire waar is,
moet dat voldoende zijn om de verantwoordelijken,
evenals zij die door nalatigheid een dergelijke toestand
lieten ontstaan, ontslag te doen nemen. Het is gewoon
krimineel dat een openbaar organisme als de RTT
voedingsbodem zou vormen voor zo'n wilde kapitalistische uitwassen. Het is ook de beste manier om de
publieke sektor grondig te diskrediteren. Eens te meer
werd bewezen hoe fundamenteel de rol van de ongeketende pers is in een demokratisch staatsbestel. Toch
kan ik me niet van de indruk ontdoen dat enkele
journalisten, eerder dan de waarheid, het schandaal
zelf zoeken en in een dergelijke atmosfeer is het niet
meer het gezond verstand dat de bovenhand heeft,
maar de politieke rivaliteit. Zo schep je gedroomde
gelegenheden voor troebelwatervissers, gefrustreerde
ambtenaren, gesjeesde politici, afgewezen firma's en
leveranciers. Niet om zaken recht te trekken of om de
liefde voor de waarheid, maar om blinde weerwraak te
nemen.
Geen wonder dat de meeste krantenredakties de laatste
weken overstelpt werden met zogezegde onthullingen, en begin dan maar het koren van het kaf te
scheiden. A propos, Meneer De Croo, u die het dossier De Maegt kende, was het niet beter geweest de
primeur van deze zaak aan het parlement, eerder dan
aan een krant te geven ?(*) Op die manier had men de
de RTT-zaak ongetwijfeld heel wat zuiverder kunnen
stellen. Naar aanleiding van de echte en vermeende
schandalen die de laatste weken werden geserveerd is
er terecht nogal wat geschreven over de bindingen
tussen de politici en de financiele en zakenwereld.
Men heeft het daarbij wel eens doen voorkomen alsof
het hier om een nieuw verschijnsel zou gaan, ja zelfs
(*) Karel Van Miert blijkt hier wel foutief te zijn voorgelicht, want het is zeker
niet .Mijnheer De Croo» die het dossier aan een krant heeft medegedeeld.
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een uitvinding van de BSP. Kom nou, de tijd toen
politiek een louter aanhangseltje was van het zakenleven is nog niet zo lang voorbij . Vergis ik me wanneer ik stel dat de liberale partij in wezen altijd een
lobby is geweest en de huidige PVV dit voor een flink
deel nog is ? Op een reeks PVV-PLP parlementsleden
kan je zo het etiket plakken van de handels- of industrietak waarvan zij de belangen zorgvuldig behartigen.
Ook de CVP — als standenpartij — zit nog grotendeels in hetzelfde schuitje, ondanks het feit dat een
deel van haar konservatieve aanhang naar de PVV en
de VU is overgestapt. Of dacht u dat de kristelijke
werkgeversgroep bm de liefde Gods aan politiek doet ?
Dat een aantal VU-mandatarissen enge bindingen met
de bedrijfswereld en de wereld van het kapitaal heeft,
is ook al nauwelijks een geheim.
Maar ook de BSP is aan dit verschijnsel niet ontsnapt.
Niet dat sommige bindingen met de zakenwereld ipso
facto verwerpelijk zouden zijn. Het is te gek om met
een anti-bedrijfslevenkompleks rond te lopen. Hoofdzaak is dat een en ander in alle klaarheid gebeurt en het
gemeenschapsbelang de bovenhand houdt. Door een
vrijwel bestendige deelneming aan de macht heeft de
BSP evenwel een aantal profiteurs in haar rangen
gekweekt. Enkelen zijn dan gaan na-apen wat in andere partijen traditie was. Pijnlijker kan het niet. In die
zin zou men kunnen zeggen : there is something rotten
in the kingdom of Leburton.
Nochtans is het vooral de arbeidersbeweging geweest
die de greep van het bedrijfsleven en de bankwereld op
de politiek geleidelijk losser heeft gemaakt. De
neiging van de socialisten om zich met het gemeenschapsbelang te vereenzelvigen vindt er haar
oorsprong in en haar diepere betekenis. En het feit dat
de BSP, ondanks onhandigheden en nutteloze geheimdoenerij dat wil blijven doen, zou wel eens veel
van de herrie kunnen verklaren die de laatste tijd is
ontstaan.
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Maarschalk Josip Tito van Joegoslavie in gesprek met
Frank Pepermans tijdens een bezoek aan de verschillende vestigingen van Bell Telephone .

Baudrin voor de rechtbank

Op 31 juli 1973 — een dag nadat hij als administrateur-generaal van de RTT werd geschorst — werd
Germain Baudrin in beschuldiging gesteld. In het rapport van het Hoog Comite van Toezicht werd niet
alleen de aanklacht van Demaegt bevestigd, maar
werden bovendien nog andere bezwarende feiten, die
door het onderzoek aan het licht waren gekomen,
breedvoerig vermeld (*).
Ongeveer een jaar later werd Baudrin naar de Boetstraffelijke Rechtbank verwezen nadat hij op 26 april
1974 van zijn vrijheid was beroofd.
Inmiddels had minister Anseele naar aanleiding van
(*) Van dit geheim rapport dat pas op 14 november 1973 aan Premier Leburton
werd overhandigd, verscheen reeds een samenvatting in De Standaard van 1
december. Op 14 januari 1974 was het zelfs verkrijgbaar in de boekhandel
onder de titel : Affaire vous concernant ! Texte du rapport sur les scandales de
la RTT. Een streng onderzoek naar deze lekken werd geopend, maar zonder
enig resultant.
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een ...kabinetswijziging ontslag genomen. Om gezondheidsredenen, zoals dit hoffelijk werd genoemd.
Op 30 september 1974 verscheen Germain Baudrin
voor de 22e Kamer van de Boetstraffelijke Rechtbank,
voorgezeten door ondervoorzitter Dautricourt. Eerste
substituut Pierre Van de Walle fungeerde als openbare
aanklager. Samen met Baudrin zaten nog op het
bankje : Michel Baudrin, zoon van de hoofdbeklaagde ; Renee Splingard, zijn schoonzuster, en de
echtelingen Jean-Paul Pons-Appeldoorn, de vroegere
eigenaars van de PVBA Mills.
Voor niet-ingewijden in de rechtswetenschap dienen
voorafgaandelijk enkele basisprincipes vastgelegd.
Nullum crimen, nulla poena sine lege, wat wil zeggen
dat geen misdrijf bestaat, dat geen straf kan worden
opgelegd voor feiten die niet uitdrukkelijk in de wet
voorzien zijn.
Een ander belangrijk basisprincipe luidt dat in strafzaken het vooronderzoek steeds geheim is.
0C'est dans un but d'interét general et d'ordre public,
tout en faveur des inculpes presumes innocents que
pour assurer plus efficacement la repression des informations, pour eviter des vengeances et des represailles , faciliter ainsi la manifestation de la verite,
maintenir la paix et l'honneur dans les familles, assurer la securite exterieure ou interieure de l'Etat, que
Le code d' Instruction Criminelle a etabli comme principe fondamental et comme base de systeme d'instruction qu'il a institue le secret de l'information
preparatoire &rite. (arrest 12 juni 1913 - PAS 1913 I
322).
0L'instruction preparatoire est secrete. Il est d'une
bonne politique criminelle de ne pas compromettre
inutilement l'honneur des citoyens en jetant en pature
A la malignite publique des soupcons, des indices qui
n'aboutiront peut etre qu' a une ordonnance de non
lieu.
L' instruction preparatoire se deroulera donc dans le
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cabinet du Juge d'Instruction et non en audience publique..
Eveneens belangrijk is te weten dat iedereen geacht
wordt onschuldig te zijn tot op het ogenblik dat zijn
schuld volgens de wet bewezen is. Zo zou het moeten
zijn.
Vooraanstaande juristen betreuren — en terecht
overigens — dat dit .clogma» meer en meer over
boord wordt geworpen.
Op de openingsvergadering van de Jonge Balie te
Brugge op 30 september 1977 onder het motto Mater
Justitia, quo vadis ? werd de vraag gesteld :
En wie gelooft nog in de grondregel dat de verdachte
onschuldig wordt geacht en als dusdanig wordt behandeld zo lang zijn onschuld niet door een vonnis, dat
kracht van gewijsde heeft gekregen, bewezen is ?
Vastgesteld wordt dat een vermoeden van schuld in de
plaats gekomen is van een vermoeden van onschuld !
In het strafrecht geldt verder ook nog het principe van
de strikte interpretatie. Wanneer een rechter een gedraging moreel zou afkeuren of laken, kan hij geen
straf opleggen indien die gedraging niet uitdrukkelijk
als een misdrijf is voorzien en door een straf wordt
beteugeld.
*

Men heeft ons steeds voorgehouden dat de rechterlijke
macht in ons land, die gescheiden leeft van de wetgevende en uitvoerende macht, de geblinddoekte
Dame is die volledig onafhankelijk, onbevooroordeeld en gans onpartijdig de weegschaal hanteert.
We gaan nog niet beweren dat dame Justitia op .de
frivole toer is, maar het is toch onloochenbaar dat het
gerechtelijk apparaat, vooral sedert de laatste wereldoorlog, aan toenemende kritiek bloot staat.
Zijn werkwijze en geestesgesteldheid komen bij een
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ruinrpubliek als erg verouderd en vaak sterk bevreemdend over.
Meerdere opzienbarende gerechtelijke dwalingen (*)
en de ophefmakende .affaires>> zoals de zaak van de
Gentse onderzoeksrechter Guy Jespers, de meer dan
opzienbarende zaak van notaris Guy Camu, de uiterst
mysterieuze zaak van de Menense schrijnwerker
Leopold Maes, om ons bij enkele recente gevallen te
beperken, zijn daar zeker niet vreemd aan.
Niet alleen de openbare mening maakt zich ongerust,
ook vooraanstaande magistraten worden er meer en
meer van overtuigd dat permanente wetsfouten de
rechtstaat in gevaar kunnen brengen. Ze zijn zich zelfs
over de diepere oorzaak van deze benauwende
geestesgesteldheid gaan bezinnen. Merkwaardig in dit
verband is o.m. de rede uitgesproken door de eerste
advokaat-generaal G. Stevigny op de plechtige
openingszitting van het Hof van Beroep te Gent op 1
september 1977 onder het motto : Themis op de helling. «In de plaats van de discussie te verbreken>>, zo
zei hij, .moeten we het schip dat Themis heet op de
helling zetten en nagaan waar de lekken zitten, hoe ze
ontstaan zijn en wat er aan te doen is..(**)
*

Ten laste van Germain Baudrin werd o.m. weerhouden schriftvervalsing, oplichting, verduistering,
misbruik van zijn functie en passieve omkoperij.
Uit het onderzoek was inderdaad gebleken dat de
beklaagde de herkomst van een belangrijk gedeelte
van zijn bezit, geraamd op 25 a 30 miljoen frank, niet
kon verantwoorden.
Dat de onderzoeksrechter de oorsprong van dit mil(*) Zie Jos Cels : .Zij waren onschuldigo , «De zaak De Laereo en «lk zat 31 jaar
onschuldig in de gevangeniso .
(**) Zie Rechtskundig Weeklad van 5 november 1977.
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joenenbezit niet kon achterhalen, is onverklaarbaar,
temeer omdat toch reeds geweten was via welke bank
een bedrag van 4,5 miljoen frank werd versast.
In de plaats van het onderzoek grondiger door te zetten
werd, in tegenstelling met de bekende traagheid van
het gerecht, alles in het werk gesteld om de fameuze
zaak-Baudrin overijld aan te vatten.
Bij de aanvang van het proces-Baudrin was de omkoper van de beklaagde dus nog niet bekend. Wel werd
de naam gefluisterd van architect Henri Guchez die,
zoals het onderzoek van het Hoog Comite van Toezicht heeft uitgewezen, .uit dankbaarheid voor de
vererende opdrachten. (meer dan 200 miljoen frank
aan ere-lonen) het verkiezingsfonds van de PS rijkelijk heeft gespijsd.
De verdediging van Germain Baudrin, bij monde van
stafhouder Gilson de Rouvreux ,nam dan ook op de
zitting van 20 oktober 1974 — overigens zeer terecht
— het standpunt in dat het niet voistond Baudrin voor
passieve omkoperij te vervolgen op grond van het feit
dat hij een gedeelte van zijn bezit, hoe belangrijk dan
ook, niet kon verrechtvaardigen.
Hij daagde de openbare aanklager daarom uit te antwoorden op de vraag : door wie, waar, wanneer en
waarom beklaagde Baudrin werd omgekocht ?
Zolang deze vraag geen duidelijk antwoord kreeg,
aldus de pleiter, hield de beschuldiging van passieve
omkoperij derhalve geen steek.
Hoe pertinent deze vraag van de verdediging was,
blijkt onder meer uit het feit dat de wet voorschrijft dat
het geld of de geschenken die een omgekochte ontving, verbeurd moeten verklaard worden ten voordele
van de Commissie van Openbare Onderstand (*) van
de plaats waar de omkoperij is geschied. Deze plaats
moet dus worden aangewezen.
Pierre Van de Walle had als openbare aanklager er(*) Thans Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn.
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varing genoeg om de gegrondheid van het door de
verdediging voorgebracht argument te doorzien. Indien hij er niet in zou gelukken een steekhoudend
antwoord te brengen op de gestelde vraag, dan was
zijn zaak met zekerheid verloren. Baudrin zou dan als
grote overwinnaar uit dit proces te voorschijn komen
en dat diende uiteraard met alle mogelijke middelen
belet.
Daartoe diende er een omkoper gevonden. Met naam
en toenaam. Een omkoper die zich op zijn beurt voor
de rechtbank zou te verantwoorden hebben en dan
liefst op dezelfde beklaagdenbank als Baudrin..
Trouwens in Het Nieuwsblad van 23 oktober 1974 kan
men de volgende voorspelling van Pierre Van de
Walle lezen : .1-let ogenblik waarop zij die Baudrin
met grote bedragen hebben omgekocht, hier in de
rechtszaal op de bank van de beschuldigden zullen
zitten, is misschien dichteibij dan velen van U vermoeden !..
De Standaard stak de lont aan het vuur. Volgens deze
krant waren er al enkele zaken duidelijk : «Er bestond
een uitstekende verstandhouding tussen Bell-top-man
Pepermans en RTT=baas Germain Baudrin !.
In die dagen werd de naam van Bell Telephone en van
haar president nog meer door het slijk gehaald. Het
waren erge verdachtmakingen zonder enig bewijs,
zeer vage beschuldigingen die niet eens konden recht
gezet worden.
Tijdens de zitting van 4 november 1974 barstte de
bom.
De verdediging van Mr. Gilson de Rouvreux zat zo
stevig in mekaar dat de openbare aanklager verplicht
werd tegen deze stelling storm te lopen. Daartoe beschuldigde de openbare aanklager Frank Pepermans er
van de .omkoper. van Baudrin te zijn, met andere
woorden de persoon die tot dan toe onbekend was
gebleven en die dus, althans volgens Van de Walle,
aan Baudrin voor 25 miljoen frank steekpenningen
76

zou gegeven hebben.
Wij schrijven met nadruk .zou., want — wat later zal
bevestigd worden — de openbare aanklager kon deze
zware beschuldiging niet bewijzen en ze werd zelfs
niet weerhouden in de Beschuldigingsakte.
Het ging bier om een geval zonder voorgaande in de
geschiedenis van de Belgische rechtspleging. Om een
geval dat — wat mag verhoopt worden — uniek zal
blijven en daarom ook als voorbeeld zal gesteld worden hoe het zeker niet mag.
Inderdaad, op het ogenblik dat dit rekwisitoor tegen
Frank Pepermans werd uitgebracht, was de president
van Bell Telephone niet eens in betichting gesteld,
was tegen hem nog geen onderzoek ingesteld, was
hem geen enkele voorafgaandelijke verwittiging gegeven betreffende de onterende en opzienbarende
aantijgingen die, in het openbaar voor een bomvol
gelopen gerechtszaal eh in aanwezigheid van de voltallige pers, tegen hem werden gericht.
Frank Pepermans was zelfs niet eens uitgenodigd geworden om uitleg te verstrekken, noch om zich te
verdedigen !
Er werd duidelijk een zwaarwichtige en onherstelbare
inbreuk gepleegd tegen de rechten van de verdediging,
zoals deze ook gewaarborgd wordt door het Europees
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens.
Inderdaad, een beschuldiging in het ijle zonder de
beschuldigde de kans op tegenspraak te bieden, is
hoegenaamd niet de <<eerlijke behandeling van de
zaak., waarop volgens artikel 6 paragraaf 1 en 2 van
het Europees Verdrag iedereen recht heeft.
Naar aanleiding van deze beschuldiging schreef het
Nieuwsblad :
<<Bij het afsluiten van zijn repliek... legde de openbare
aanklager een reeks tot nu toe onbekende maar bezwarende stukken ter tafel waardoor volgens hem onweerlegbaar bewezen wordt dat de omkopers van
Baudrin aan de Bell-top te vinden zijn.
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Wij zwemmen in een oceaan van corruptie. Bell-baas
bedankt Baudrin 5 malen voor bewezen diensten...
Volgens de magistraat (openbare aanklager) blijkt uit
het nieuwe materiaal zonneklaar dat Baudrin zich door
Pepermans heeft laten omkopen..
Maar De Standaard vindt het spel dat wordt gespeeld,
een pokerspel:
demand in aanwezigheid van de pers beschuldigen
van corruptieve handelingen zonder een officiele inbeschuldigingstelling, was dit het gedrag van een aanklager of een pokerspel ?..
Er is meer.
Een strafzaak inzetten door de toekomstige beklaagde
aan de verontwaardiging van het publiek bloot te stellen door middel van zwaarwichtige en sensationele
aantijgingen, die door alle nieuwsmedia werden overgenomen, en door, ten onrechte voor te houden dat
deze aantijgingen reeds bewezen zijn, kwam erop neer
de gerechterlijke strijd met een stoot onder de gordel
aan te vatten.
Luidt het Latijns gezegde niet : sapiens nihil affirmat
quod non probet ? (een verstandig man beweert niets
dat hij niet bewijzen kan.)
De beschuldiging door de openbare aanklager in het
proces-Baudrin aan het adres van Frank Pepermans,
vernam hij voor het eerst door T. V.-berichten op 4
november 's avonds en door de pers 's anderdaags.
Volgens Pourquoi Pas ? was ook de burgerlijke partij
bij monde van mr. Bodson een vurige bondgenoot van
de openbare aanklager. Beiden aasden immers op het
ye! van dezelfde beer.
.Lia precision de tir de Me Bodson en direction du
P.D. G. de la Bell fut tres extraordinaire., merkte het
Brussels weekblad terecht op.
Kenschetsend hoe in dit geval bewaarheid wordt wat
het hoofdpersonnage in de beroemde roman A& Proces. zegt : <Nous connaissez certainement justice
beaucoup mieux que moi, je n'en sais guêre que ce
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qu'on a voulu m' en dire. Mais j'ai trouve tout le
monde d'accord pour affirmer qu'aucune accusation
n'etait lancee a la legere et qu'une fois l'accusation
portee, le tribunal est fermement convaincu de la culpabilite de l' accuse, on ne peut, parait-il, que tres
difficilement rebranler dans cette conviction>, .
Frank Pepermans zal tot zijn spijt de waarheid van
deze visie moeten ervaren.
Tijdens de gerechtszitting van 13 november 1974
kondigde het Parket officieel aan dat een onderzoek
werd ingesteld ten laste van de man die op dat ogenblik
reeds geestelijk onherroepelijk vermoord was. Op
grond hiervan werd de zaak Baudrin in voortzetting
gesteld op 20 januari 1975.
Volgens La Libre Belgique van 14 december 1974
werd dit uitstel als volgt gemotiveerd door voorzitter
Dautricourt : .Mr. Pepermans etant sous le coup d'une
instruction judiciaire du chef de corruption active —
art. 252 — le tribunal ne peut prononcer un jugement
le mettant en cause sans entendre sa defense..
Later op de zitting van 20 januari 1975 werd de zaak
Baudrin nogmaals verdaagd tot 14 april, dit op verzoek van het openbaar ministerie en wel in de volgende bewoordingen :
.Vous vous souviendrez que le 13 novembre dernier,
le tribunal ordonnait la suspension des &bats en raison
de l'ouverture d'une instruction a charge de Mr. Pepermans. Quelle que soit la diligence qui a ete fait par
Mr. Jans, juge d'instruction, cette instruction est
toujours en cours et une expertise comptable portant
sur des points bien précis est encore en cours.
Je suis donc oblige et contraint de vous demander la
remise de l'instruction, je ne peux pas faire etat des
pieces qui figurent dans ce dossier, dont vous prendrez
connaissance et qui ont enormement d'interet.
Je tiens encore a souligner que je poursuis une information complementaire, dans la procedure propre a
Mr. Baudrin dont les elements extrémement im79

portants grossissent les elements déjà soumis a l' appreciation du tribunal>, . (*)
Men is ver van het geheim karakter van het vooronderzoek van .maintenir la paix et l'honneur dans les
families..
Het onderzoek tegen Frank Pepermans startte op 6
november 1974 met huiszoekingen in zijn woning aan
de Kastanjelaan te Antwerpen en in de kantoren van
Bell.
Het noodlot wilde dat Frank Pepermans juist die dag
verhuisde (**) en dat de huiszoeking plaats vond in
.conspectu>> van verhuizers en ambachtslui die de
laatste hand legden aan de nieuwe woning.
Op 8 november 1974 werd Frank Pepermans voor het
eerst onderhoord door leden van het Hoog Comite van
Toezicht die uitleg wensten over de inhoud van sommige in beslag genomen documenten. Hij werd gedurende 70 uren op de rooster gelegd !
*

Intussen gaf Bell blijk van grote verontwaardiging ten
overstaan van al de 'aster die werd verspreid. Door
directeur Serge Sorber werd daarom, namens Bell
Telephone, de voigende mededeling aan de pers verstrekt :

(*) Stenografisch opgenomen ter zitting .
(**) De inspecteurs hadden zich uiteraard op het oud adres aangemeld en waren
daar in een ledigstaand appartement binnengedrongen, waaruit zij onmiddellijk besloten dat Frank Pepermans, met have en goed in allerijl de vlucht
naar het buitenland had genomen ! Er werd dadelijk groot alarm geblazen om
de familie Pepermans, waar ook ter wereld, op te sporen.
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ZAAK BAUDRIN
HEFTIG PROTEST VAN BELL TELEPHONE
Bell Telephone heeft via pers, radio en T. V. met
verontwaardiging vernomen dat tijdens het proces van
de heer Baudrin tegen haar beschuldigingen zouden
uitgesproken zijn.
Zij bevestigt dat alle overeenkomsten met de R.T.T.
werden afgesloten na grondige bespreking en degelijke onderhandelingen met alle bevoegde autoriteiten.
Zij ontkent formeel ooit enige daad te hebben gesteld
die verband houdt met de tegen de heer Baudrin ingestelde vervolgingen.
Zij protesteert met klem tegen het onrechtmatig aantasten van haar faam en de eer van haar direktie.
Via een Flash Info werd eveneens het personeel op de
hoogte gebracht van het gebeuren dat, hoeven we het
te zeggen, in sommige buitenlandse dagbladen tegen
ITT en meer speciaal tegen de goede faam van Bell
Telephone maximaal werd uitgespeeld.
BERICHT AAN HET PERSONEEL
Iedereen kent de beschuldigingen die bij gelegenheid
van de zaak Baudrin werden geuit tegen onze maatschappij en meer in het bijzonder tegen onze President, Afgevaardigde Beheerder, Direkteur Generaal,
de heer F. Pepermans.
Er client opgemerkt te worden dat deze beschuldigingen werden gedaan op een ogenblik dat geen enkel
onderzoek aanhangig was omtrent de gedragingen van
Bell in haar verhoudingen met de RTT en dat onze
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maatschappij geen gelegenheid was gegeven de minste uitleg te verschaffen.
Wij houden eraan ons personeel nogmaals te verzekeren dat wij op de meest uitdrukkelijke wijze ontkennen enige laakbare daad te hebben gesteld.
Wij bevestigen eens te meer dat alle overeenkomsten
die met de RTT werden gesloten het voorwerp waren
van grondig onderzoek en langdurige onderhandelingen .
De Direktie betreurt ten zeerste dat de publieke opinie
eenzijdig ingelicht is geworden vOOrdat voldoende
dokumentatie voorhanden was om de juiste waarheid
te laten kennen.
U hebt reeds kunnen bemerken dat een gedeelte van de
pers melding heeft gemaakt van de uitleg hen verstrekt
door zekere direktieleden en vanzelfsprekend ligt het
in onze bedoeling alle nodige verrechtvaardiging te
verstrekken aan de bevoegde overheden.
Wij hopen dat het onrecht dat onze maatschappij werd
aangedaan geen zware gevolgen zal hebben op de
tewerkstelling.
Wij rekenen erop dat u het vertrouwen zult bewaren
om ons te helpen de moeilijke oFnstandigheden die we
beleven, door te maken en dat wij tesamen de traditie
van Bell Telephone zullen vrijwaren.
Voor de Directie
Serge Sorber
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Frank Pepermans was in zijn schitterende carrieTe bij
Bell Telephone gast en gastheer van koningen en
keizers. We zien hem hier in gesprek met de Indiase
premier Indira Gandhi.
Frank Pepermans met Patrick Sercu in 1970 in het
stadion van Kinshasa.

Theo Lefevre als minister voor het wetenschapsbeleid
met ztjn cabinetschef Paul Van Remoortere ti/dens een
bezoek aan Bell Telephone. Uiterst rechts Albert Genin die samen met Frank Pepermans als goede gastheren optraden.

Frank Pepermans
voor de rechtbank

Het onderzoek naar de actieve corruptie ten laste van

Frank Pepermans werd voortgezet door de ondervraging van verschillende Bell-direkteuren, hoofdzakelijk in betrekking met de onderhandelingen tussen de
maatschappij en R.T.T.
Men zocht naar enorme steekpenningen (± 25 miljoen) en wat vond men : vier van elkaar losstaande
feiten waarvan het bestaan reeds gekend was, ... omdat Frank Pepermans ze zelf aan de onderzoeksrechter
had ter kennis gebracht.
Dit liet Hugo De Ridder in De Standaard toe te besluiten : gerechterlijke kringen noemt men dit resultaat van een maandenlang onderzoek nogal dunnetjes en wordt openlijk de vraag gesteld of men
hiervoor een belangrijk bedrijfsleider wekenlang op
de beklaagdenbank kan doen zetelen..
Welke waren nu die vier van elkaar losstaande feiten :
1. Toegestaan te hebben dat Bell Telephone zich borg
85

zou stellen voor een kredietverlening van 900. 000
frank aan Germain Baudrin bij de N. V. Kredietbank te
Antwerpen en deze overeenkomst in zijn hoedanigheid van voorzitter van de raad van beheer ondertekend te hebben. (*)
2. De reis van een technieker van Bell Telephone en de
montering van een mobiele radioinstallatie in de villa
en op het jacht van Germain Baudrin in Italie te hebben
bekostigd, voor een geraamd bedrag van 131.135
frank.
3. In zijn hoedanigheid van voorzitter van de raad van
beheer van N. V. Promedia prijsverminderingen te
hebben toegestaan op contracten voor publiciteitsinlassingen aangegaan door PVBA Mills en de N. V.
Equimo, vennootschappen waarin Germain Baudrin
in eigen naam of door tussenpersonen financiele belangen had. De toegestane prijsverminderingen voor
de jaren 1972, 1973 en 1974 bedroegen samen
242.690 frank.
4. In de loop van drie jaar aan Germain Baudrin voor
hem zelf, of voor een ddrde persoon, de volgende
geschenken te hebben overhandigd :
twee jewel-boxes, met een waarde van 1.000 frank
elk, en twee T. V.-Color toestellen van elk 39.990
frank winkelprijs !
Wanneer we 2, 3 en 4 samentellen, bekomen we
131.135 + 242.690 + 81.800 of 455.625 frank ! (**)
Voor Bell Telephone een peulschil wanneer men weet
dat aan Frank Pepermans eens gevraagd werd een
miljoen dollar neer te tellen als smeergeld alleen maar
om te mogen meedingen in een aanbesteding voor de
oprichting van een telefooninstallatie in een Aziatisch
land.
De berg had dus een muffs gebaard of zoals de latijnse
(*) Deze beschuldiging werd later, zoals we verder zullen zien, niet door het Hof
van Beroep weerhouden.
(**) Dit bedrag werd later herleid tot 269.524 frank.
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dichter het zo mooi zegt : parturiunt montes ; nascetur
ridiculus mus (de bergen zijn in barensnood, er zal een
bespottelijke muffs uit voortkomen).
Hierbij client onmiddellijk aan toegevoegd dat die
pietluttige geschenken en die toegestane kortingen
niet eens bedoeld waren om Germain Baudrin te
beinvloeden maar enkel dienen aangezien als elementen van public relations. Germain Baudrin was
trouwens geen witte raaf. In het dossier-Pepermans
kan men een lange lijst van .begunstigden. aantreffen
die vergelijkbare voordelen hebben aanvaard • voor
zichzelf, voor derden of voor hun partij. (*)
Van de 25 miljoen frank steekpenningen die door Bell
Telephone via Frank Pepermans aan Germain Baudrin
zouden uitgekeerd zijn, vindt men nergens een spoor.
Deze zware beschuldiging, voorbarig geuit door een
openbare aanklager tijdens het proces-Baudrin, kon
dus niet weerhouden worden. Hoewel de oceaan van
corruptie dus gereduceerd werd tot een druppel water,
beval de Raadkamer op 3 april 1975, tegen alle verwachtingen in, de zaak Pepermans toch te verzenden
naar de Boetstraffelijke Rechtbank.
In de wandelgangen van het Brussels justitiepaleis
werd gefluisterd : .om Pierre Van de Walle te redden !.
Officieel lezen we de omschrijving van de ten laste
gelegde feiten als volgt : .een ambtenaar... door een
belofte, aanbod, gift of geschenk omgekocht te hebben... namelijk om ter gelegenheid van onderhandelingen tussen de R.T.T. en Bell Telephone in verband met het afsluiten van contracten vanwege deze
ambtenaar het inschikkelijk in overweging nemen van
de belangen van Bell Telephone te bekomen..
Zodra de verzending naar de Correctionele Rechtbank
een feit was, vroeg de openbare aanklager Van de
(*) 212 pagina's handelen over deze giften (kaft II van het dossier van blz. 907 tot
1.120).
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Walle de samenvoeging van de zaak Pepermans met
deze, lopende tegen Germain Baudrin.
Hij had immers voorspeld : .1-let ogenblik waarop zij,
die Baudrin met grote bedragen hebben omgekocht
hier in de rechtszaal op de bank van de beschuldigden
zullen zitten, is misschien dichterbij dan velen van U
vermoeden !..
De Raadkamer was samengesteld uit voorzitter Tollebeeck, onderzoeksrechter Jans en eerste-substituut
du Jardin. Frank Pepermans werd bijgestaan door mr.
Louis Aendekerk, stafhouder van de balie van Luik,
en mr. Leon Goffin.
De geschorste administrateur-generaal van de RTT
verscheen diezelfde dag eveneens voor de Raadkamer. Een aanvullend onderzoek werd bevolen in verband met vervalste onkostennota's. Germain Baudrin
zat op dat ogenblik reeds dertien maand in voorarrest.
Op 11 april 1975 verscheen Frank Pepermans als een
verbitterd man voor de twintigste kamer van de
Boetstraffelijke Rechtbank te Brussel, voorgezeten
door Anne de Molina.
De bitterheid van Frank Pepermans was te verklaren.
.13e11, aldus De Standaard, leverde in het driejarig
Baudrin-bewind voor circa 14 miljard frank apparatuur, centrales en materiaal en na een maandenlang
minitueus onderzoek vindt het parket een lijstje relatiegeschenken waarvan de werkelijke kostprijs voor
Bell op circa 100.000 frank kan worden geraamd !
Voor een internationaal zakenman zijn die enkele toestellen en kortingen van zulk petieterig belang dat hij
niet begrijpt hoe de magistratuur de reputatie van zijn
bedrijf, dat werk verschaft aan 15.000 man, er voor op
het spel durft zetten. Of wegen die telefoon en kleuren
televisies juridisch dan op tegen de krantentitels die in
de internationale pers verschijnen : .PDG van Bell
(ITT-Belgie) staat terecht wegens corruptie. ?
Bitter was Frank Pepermans ook omdat het onderzoek
tegen hem werd uitgelokt door een bewering die ach88

teraf niet kon gestaafd worden.
Pepermans moest zich ook eenzaam voelen. Omringd,
gevleid, naar de ogen gekeken door de Belgische
toplui als het erop aankwam de tewerkstelling te verdedigen, nieuwe vestigingen uit te bouwen, kwam het
hem nu als onbegrijpelijk voor dat Been enkele van die
.machtigen» de magistratunr attent heeft gemaakt op
het onzinnige van dit proces waaruit allicht een voorwaardelijke straf kan voortvloeien, maar waaraan de
reputatie van een der bloeiendste ondernemingen in
Belgie kan kapotgaan..
Eenzaam voelde hij zich ook omdat een aantal medebeheerders van Fabrimetal en van het VBO evenmin
teken van meevoelende belangstelling gaven. Dat
kwam voor een stuk omdat Frank Pepermans in deze
middens te Brussel als een lastpost werd aangezien. In
dit francofone nest was Nederlands zijn voertaal en
bovendien was hij een fervente voorstander voor meer
autonomie van de gewestelijke afdelingen van Fabrimetal.
Op het gewestelijk plan genoot Frank Pepermans
daarentegen destemeer steun. Zelfs na zijn veroordeling mocht Frank Pepermans als voorzitter van de
afdeling Antwerpen - Limburg het voile vertrouwen
van het directiecomite blijven genieten. Op voorstel
van gewestelijke directeur Albert Van Huffelen werd
Frank Pepermans zelfs als voorzitter herkozen en dit
niettegenstaande zijn ambtstermijn statutair reeds was
verstreken.
En De Standaard vervolgt :
In die gedachtenwereld, eenzaam en bitter, zal Frank
Pepermans de lange juridische strijd aangaan met als
eerste objektief : niet naast Baudrin op de beklaagdenbank te moeten zitten.
De procureur wil immers de zaken Baudrin en Pepermans koppelen, hij wenst .cle omgekochte en de omkoper op dezelfde beklaagdenbank voor zich te zien..
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Alleen al de idee wekenlang op hetzelfde bankje als
Baudrin te moeten zitten, daarvan foto's in de krant te
zien, deed Pepermans griezelen.
De advokaten van Pepermans zouden vooreerst
trachten de zaken Pepermans en Baudrin gescheiden te
houden. Bekomen ze dat niet van de Boetstraffelijke
Rechtbank, dan gaan ze in beroep. Wordt ook dit
verworpen, dan overwegen ze naar het Hof van Cassatie te gaan op grond van art. 542 van het wetboek
van strafvordering dat de procureur-generaal toelaat
een zaak naar een andere rechtbank te verwijzen op
grond van «gewettigde verdenking.. Ofschoon deze
procedure niet zonder gevaar is omdat ze in dit geval
hoe dan ook een zweem van twijfel over de onpartijdigheid van de magistratuur werpt, menen sommige
raadslieden van Pepermans toch dat ze kans op slagen
heeft omdat het proces waaraan het zijne gekoppeld
zou worden, al meer dan zes maanden bezig is en zijn
naam daarin werd vernoemd zonder dat er officieel
een onderzoek tegen hem was ingesteld.
Mislukt dat allemaal en worden beide processen toch
gekoppeld, dan kan Pepermans zich allicht verplicht
voelen het Belgisch establishment als getuige van de
verdediging op te roepen. .Die geschenken aan
Baudrin waren niet bedoeld om hem te beinvloeden,
maar dienden alleen de goede menselijke verhoudingen tussen mensen van een bepaald niveau. We hebben hier een lijst van 64 namen van vooraanstaanden
die vergelijkbare voordelen hebben aanvaard voor
zichzelf, hun zoon of schoonzoon, voor hun partij of
kiesvereniging. We vragen de procureur deze mensen
een voor een te ondervragen of ze in ruil voor die
geschenken ooit van de heer Pepermans enige druk
hebben ondervonden.. Aldus voerden de advokaten
aan.
Hierop zou dan een getuigendefile volgen van ministers van staat, oud-ministers, partijleiders, hoge ambtenaren, burgemeesters, schepenen, kamerleden en
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senatoren die elk op hun beurt onder ede moeten
bevestigen of ze al dan niet het geciteerde geschenk
hebben ontvangen en of ze al dan niet om een tegenprestatie verzocht werden door de PDG van Bell Telephone.
De zoeven beschreven procedure tot voor het Hof van
Cassatie kan makkelijk enkele maanden duren. Inmiddels zal men wel verplicht worden Germain
Baudrin, die reeds meer dan een jaar in voorhechtenis
zit, vrij te laten met het risico hem nooit meer opnieuw
voor de rechtbank te zien verschijnen.
Ziedaar wat allemaal in gang kan worden gezet door
het blinde mekanisme van de rechtsplegingsprocedures. Ons blijft het verbazen hoe men bij een verdachte
25 a 30 miljoen frank van onverklaarbare oorsprong
kan ontdekken zonder ook maar het geringste spoor te
vinden van wie hem dat geld bezorgde. Zijn de corruptoren dan zo handig of hun beschermers zo machtig ?
Evenmin kregen we reeds een antwoord op de kernvraag van heel dit dossier. Hoe komt het dat een totaal
onbekend promotor, zonder enige ervaring met een
beginkapitaal van 15 miljoen, in enkele maanden tijds
voor drie miljard bestellingen kan losmaken bij de
RTT door kontrakten, allemaal ondertekend door Anseele en die tot stand kwamen in zeer dubieuze omstandigheden, zoals achteraf zou blijken uit het onderzoek van het Hoog Comite van Toezicht ?
We stelden die vraag nu bijna twee jaar geleden. Er
kwam nog steeds geen antwoord.
Tot hier De Standaard van 11 april 1975, waarbij we
met nadruk moeten opmerken dat de ophefmakende
revelatie van Paul Demaegt toch precies betrekking
had op dit verderfelijk promotor-systeem.
Gelukkig voor Frank Pepermans kwam er geen samenvoeging van zijn zaak met het proces Germain
Baudrin.
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Daartoe had mr. Goffin in een ongemeen krachtig
pleidooi de stelling verdedigd dat de zaak-Pepermans
niets te maken had met het proem tegen Germain
Baudrin. .Wanner deze twee zaken worden samengevoegd. , aldus mr. Goffin,» worden de rechten van
de verdediging geschonden. Want alhoewel Frank Pepermans de rechtschapenJieid van de rechters van de
22e Kamer niet in twijfel trekt, zijn daar toch allerlei
beschuldigingen tegen hem geuit waartegen hij zich
niet kon verdedigen. Vermits hij niet aanwezig was.
Die beschuldignen waren trouwens niet alleen schandalig maar ook onwettelijk !
Pepermans zelf schat dat hij zowat 70 uur ondervraagd
werd. Zijn dossier telt 1.675 pagina's. En wat zijn de
resultaten van dit formidabel onderzoek ? Enkele
voordelen in natura die Frank Pepermans zou verleend
hebben aan Germain Baudrin. Een borgstelling voor
een lening in 1966, een mobiele telefoon, enkele reducties voor Mills en Equimo in de Gouden Gids
(Pepermans wist trouwens niet eens dat Baudrin belangen had in deze ondernemingen), twee fantazietelefoontoestellen en twee TV-toestellen. Allemaal
voordelen in natura die niets te zien hebben met de 25
miljoen waarvoor Germain Baudrin uitleg moet geven. En die 25 miljoen komen niet van Bell Telephone.
De pers heeft indertijd een gewettigde ruchtbaarheid
gegeven aan de niet-gewettigde beschuldigingen van,
het openbaar ministerie in de zaak Baudrin tegen Pepermans, die door het slijk werd gesleurd. De reputatie van een wereldberoemd bedrijf, dat een van de
steunpilaren is van de Belgische industrie, werd zwaar
besmeurd. Het openbaar ministerie wil bier laten uitschijnen dat het aanbieden van een sigaar en een borrel
corruptie is. Dat het geven van een relatiegeschenk
corruptie is. De beschuldigingen die tegen Pepermans
voor de 22e Kamer werden geuit, zijn onwettig.
Daarom zou het een aantasting van de rechten van de
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verdediging zijn de twee zaken samen te voegen..
In de dagbladen kon men 's anderdaags lezen dat er in
het pleidooi van. mr. Goffin een dreigende toon lag
gericht tegen de magistraat die in de zaak-Baudrin het
openbaar ministerie waarneemt. Bedoeld werd uiteraard eerste-substituut Van de Walle.
In haar motivering zegde de Rechtbank dat zij de
rechten van de verdediging heeft willen vrijwaren
omdat al eerder in het proces Baudrin de naam van
Frank Pepermans ter sprake gebracht werd door het
openbaar ministerie zonder dat de PDG van Bell de
kans had gehad zich te verdedigen.
Er is ook een fundamenteel onderscheid tussen de
twee zaken, zegde voorzitter Anne de Molina. In de
zaak Baudrin gaat het om een geval van passieve
corruptie en om bedragen die in de tientallen miljoenen lopen. In de zaak Pepermans echter komen alleen
geschenken in natura ter sprake voor slechts een paar
honderdduizend fr. Tenslotte stemmen de perioden
waarin de feiten in beide zaken gepleegd werden, niet
overeen.
De Rechtbank voegde de zaken dus niet samen. Ze
zouden dus afzonderlijk hun verloop kennen.
De wensdroom van eerste-substituut Van de Walle
werd derhalve niet verwezenlijkt.
Men kan zich afvragen welke de werkelijke redenen
waren waarom deze vraag tot samenvoeging werd
afgewezen. Vermoedelijk omdat de Rechtbank zich
bewust was van de enorme materiele moeilijkheden
die een samenvoeging zou oproepen.
Frank Pepermans had immers de lef gehad de Nederlandse procedure te eisen.
.0n a envisage aussi la probabilite de voir monsieur
Pepermans, s'il est inculpe, demander la procedure
neerlandais alors que Mmes Rodesch et Smidt ne
connaissent ni l'une ni l'autre la langue de la vlaamse
perversiteit.. Aldus Pan. <<Aucune importance : le tribunal pourrait s'adjoindre le concours d'un traduc93

teur. Nous ne croyons pas d'autre part qu'il serait tres
adroit de la part de Monsieur Pepermans de soutenir
eventuellement qu'il ne comprend pas le frangais..
Een eventuele samenvoeging noodzaakte het Parket
de,duizenden bladzijden die het dossier Baudrin vulden in het Nederlands te vertalen. Dit werk zou maanden tijd hebben gevergd en de opzet was, dit zal
duidelijk blijken, de spoedprocedure te hanteren.
En hier stelt zich de vraag of men de beklaagde niet
onttrokken heeft aan zijn natuurlijke rechters ?
Formalistisch kan de behandeling te Brussel wel worden goed gepraat : de plaats van het wanbedrijf. Met
hetzelfde argument kan een verzending naar de rechtbank te Antwerpen worden verrechtvaardigd.
De naiviteit waarmede Frank Pepermans tijdens het
onderzoek spontaan aanwijzingen gaf en bekende aan
voorname zakenrelaties, onder wie Germain Baudrin,
apparaten te hebben geschonken die in zijn bedrijf
werden vervaardigd, grenst aan het ongelooflijke.
Het was nu eenmaal zó dat deze bedrijfsleider de rol
van zijn public relations -dienst in die geest opvatte.
Zo te handelen aanzag hij als een doeltreffend middel
voor verkoopspromotie, zonder de minste bedoeling
van omkoperij en zonder dat het Parket dit ooit als
omkoperij beschouwde.
Zo zagen het er nog anderen.
In een artikel verschenen in de International Herald
Tribune van 28 juli 1975 leest men : .You see that
television overthere», asked the defense minister
pointing at a large colour model in his office. dt
comes from Pepermans. There is one like this in all the
ministries..
Het staat onomstootbaar vast dat het Parket het onweerlegbaar bewijs had dat verschillende ambtenaren
van dezelfde gunsten hadden genoten als Germain
Baudrin.
Men kan zich dan ook de vraag stellen waarom al deze
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geklentificeerde personen niet werden vervolgd !
Was de olievlek te groot ? Of bestond de vrees dat
tussen de gegadigden ook personen te vinden waren
uit eigen rangen ?
Aldus belandde Frank Pepermans op 3 juni 1975 voor
de twintigste Kamer van de Boetstraffelijke Rechtbank van Brussel nog steeds voorgezeten door J. Anne
de Molina met als bijzittende rechters Lievens en
Winderickx. Eerste-substituut du Jardin bekleedde de
zetel van het openbaar ministerie.
Frank Pepermans reisde naar de hoofdstad of met een
grenzeloos vertrouwen in het gerecht. Hij was immers
Piet schuldig aan actieve corruptie en bovendien was
hij er heilig van overtuigd dat de Rechtbank, die over
hem te oordelen had, voldoende gezond verstand zou
opbrengen om te begrijpen dat Bell Telephone steeds
getracht heeft en steeds zal blijven trachten goede
menselijke verhoudingen te onderhouden met haar
klanten, zowel prive-bedrijven als overheidsinstanties .
Public relations is nu eenmaal geen magisch woord en
zeker geen synoniem van omkoperij . Het is ook geen
woord dat eigen is aan het prive-bedrijf. Zelfs de
overheidsdiensten maken er veelvuldig gebruik van,
zowel in binnen- als buitenland. Zelfs de Koning
neemt bij een staatsiebezoek voor zijn gastheren geschenken mee.
Een Duitse reder had, jaren geleden, het voornemen te
kennen gegeven de haven van Antwerpen te verlaten
om zijn lijn naar een concurrerende haven over te
brengen. De toenmalige schepen van handel en
scheepvaart — een man die nooit de appreciatie heeft
gekregen die hij nochtans verdiende — nodigde de
betrokken reder prompt uit voor een bezoek aan Antwerpen.
Hij werd in Zaventem opgewacht en via zijn hotel naar
het drijvend restaurant La Perouse gereden voor een
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gastronomisch diner met als hoofdgerecht selle de
chevreuil, sauce crème et gelee de groseilles.
Men kan zich afvragen waarom nu precies dit gerecht ?
Een vraag die eenvoudig te beantwoorden is aangezien
reerug met roomsaus en aalbessengelei het lievelingsgerecht was van de voorname buitenlandse gast.
Ook voor- en nagerecht waren vooraf getoest aan zijn
persoonlijke voorkeur... Dit alles werd overspoeld
met wijnen die de Duitse reder uitzonderlijk lustte.
Om de avond te besluiten trok het gezelschap — nog
steeds op stadskosten — naar de Nocturne. De Duitse
reder trail de gelagzaal binnen op het ogenblik dat de
virtuoos Jos Vandersmissen (zeer toevallig !?) de
Blauwe Donau speelde, merkwaardig genoeg precies
de lievelingsmuziek van de buitenlandse gast. Voor de
rest van de nacht werd uits}uitend met champagne van
een bepaald merk geklonken.
Toen hij 's anderdaags, overladen met geschenken,
afscheid nam van de Antwerpse havenautoriteiten,
was de zaak reeds lang afgehandeld. De lijn bleef en is
vandaag, na zovele jaren, nog steeds te Antwerpen.
Ging het hier om corruptie of werden gewoonweg
goodwill geschapen en hechte vriendschapsbanden
gesmeed ? We hebben dit even verteld om duidelijk
aan te tonen dat niet alien prive-bedrijven maar ook
openbare besturen trachten de inschikkelijkheid van
hun klanten te bekomen. We zouden nog andere gevallen kunnen vertellen, met naam en toenaam, en we
zouden er zelfs kunnen bijvoegen dat dergelijke samenkomsten niet altijd geeindigd zijn in een deftige
nachtkroeg als de Nocturne.
Dat Bell Telephone zowel ten tijde van wijlen Baron
Leon Van Dijck en uiteraard ook ten tijde van Frank
Pepermans aan public relations deed, lag voor de
hand. Men zou het hen anders kwalijk hebben kunnen
nemen, want het verwerven van bestellingen die uiteindelijk toch de tewerkstelling van duizenden arbei96

ders en bedienden beogen, heeft niet altijd en alleen
lets met clausules of prijs te maken.
In Roemenie sprongen de onderhandeling voor een
belangrijke bestelling of omdat men voor een bepaald,
uiteraard belangrijk punt geen overeenstemming kon
vinden.
— Het is erg jammer, aldus zei toen Frank Pepermans,
dat ik mijn mensen, die hier maandenlang zenuwslopend werk hebben verricht, nu met ledige handen
naar huffs moet sturen. Daarom inviteer ik hen heden
avond op een feestelijk diner...
Vervolgens richtte hij zich tot de Roemeense regeringsleiders en ambtenaren : Natuurlijk is U alien van
harte uitgenodigd om met ons mee aan te zitten.
Het was een lumineus idee, want bij de pousse-café
werd het miljardencontratt toch ondertekend !
Het bevestigen van de goodwill werd ook hier de
kroon op het werk.
De ondertekening van het contract werd nadien, maar
ditmaal op initiatief van de Roemenen, op uitbundige
wijze gevierd.
*

Dat Frank Pepermans met de pas-bevorderde Germain
Baudrin contact opnam, lag normaal in de lijn van zijn
functie als voorzitter van de raad van beheer van Bell
Telephone. Dat dit contact tot meer menselijke en
wellicht zelfs tot vriendschappelijke relaties kon uitgroeien, lag eveneens in de lijn van de verwachtingen.
Dat diezelfde Baudrin aan het Como-meer in Italie een
riante villa liet bouwen en dat hij daar een jacht had
liggen, was de zaak van Baudrin.
Wanneer nu op zekere dag in juli 1971 gesproken
wordt over de noodzakelijkheid om een mobiele radioinstallatie te monteren om villa en jacht met mekaar
te verbinden, lag het toch voor de hand dat Frank
Pepermans, op verzoek van Baudrin, zijn goede
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diensten aanbood om dit werkje door Bell te laten
opknappen.
Dat Bell Telephone zich bij de Kredietbank garant
heeft willen stellen voor een krediet van 900.000
frank, opgenomen door Germain Baudrin, en dit op
zijn verzoek, ligt minder in de lijn van de service van
de leverancier aan de klant.
En precies hier ligt het formele bewijs dat Frank Pepermans niet de .omkoper» is, zoals eerste substituut
Van de Walle hem heeft willen afschilderen. Had
Frank Pepermans aan actieve corruptie willen doen,
dan had hij zondermeer Baudrin het gevraagde bedrag
van 900.000 frank met de glimlach stiekem in de
handen geduwd. Geen haan zou er ooit naar kraaien.
Zelfs het toestaan van gunsttarieven voor advertentieinlassingen in de Gouden Gids, ligt nu eenmaal in
de lijn van .zaken doen., zoals men dit gewoon is te
doen, niet alleen in ons land maar in alie landen van de
wereld. Relatiegeschenken en ook incentive-reizen,
zijn normale verworvenheden geworden die met omkopen of corruptie niets te maken hebben. Elke bedrijfsleider zal dit met klem bevestigen. De openbare
aanklager in de zaak-Pepermans oordeelde er anders
over. Voor hem was Baudrin de .omgekochte. en
Frank Pepermans de oomkoper. en daarom moesten
zij beiden de ene omwille van de passieve, de andere
omwille van de actieve corruptie veroordeeld worden,
een vonnis dat heilzaam zou werken op de moraliteit
( !?) in de zakenwereld.
De openbare aanklager du Jardin was opvallend
scherp in zijn rekwisitoor en volgens hem wad het
overduidelijk dat Frank Pepermans Baudrin met geschenken had .overladen. ( !?) om zijn inschikkelijkheid of te kopen zowel bij het opstellen van contracten
als het vastleggen van prijzen.
Wel gaf de openbare aanklager toe dat Frank Pepermans nooit heeft gehandeld .uit eigen profijt» maar
uitsluitend om het zakencijfer van Bell Telephone op
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te drijven.
Toen voorzitter Anne de Molina de vraag stelde of
sommige ambtenaren zelf niet om bepaalde voordelen
verzochten, antwoordde Frank Pepermans : .Dat kan
U beter weten. , waaruit kon verondersteld worden dat
de Molina inderdaad beter wist. Het is inderdaad meer
dan eens gebeurd dat ambtenaren en magistraten aan
Bell Telephone geschenken , hebben gevraagd voor
tombola's, fancy-fairs of liefdadigheidswerken waarvan zij beschermheer zijn.
Opmerkelijk is het dat tijdens de behandeling van de
zaak voor de Boetstraffelijke Rechtbank de verdediging van Frank Pepermans zich heeft beperkt tot een
juridische ontleding van de ten laste gelegde feiten.
Haar standpunt is steeds geweest dat de beschuldigingen veel te vaig werden geformuleerd en dat het
bewijs niet werd geleverd dat alle elementen die de
wet vereist inderdaad aanwezig waren, zodat de wettekst aithans in zijn huidige formulering geen veroordeling toeliet.
Nadat de openbare aanklager een voorbeeldige straf
had geeist, werd Frank Pepermans op 27 juni 1975
voor de twintigste Kamer van de Boetstraffelijke
Rechtbank van Brussel veroordeeld tot zes maand
gevangenisstraf met uitstel en tot een geldboete van
500 fr. , bij toepassing van de wet op de opdeciemen te
verhogen tot 15.000 frank. Tevens werd de verbeurdverklaring uitgesproken van de gewraakte geschenken om deze ter beschikking te stellen van de
gemeente Schaarbeek met last deze aan de C.O.O.
(thans O. C. M. w.) volgens de noodwendigheden van
deze instelling over te maken.
Het vonnis telde tien bladzijden en de voorlezing ervan duurde ongeveer een uur.
In dit vonnis worden de feiten van de dagvaardiging
als laden van actieve omkoping beschreven en als
bewezen geacht. In de motivering van het vonnis
ontdekken we niets meldenswaardig. Hoofdargument
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van de Rechtbank blijft dat .beklaagde klaarblijkelijk
de bedoeling had in de uitoefening van zijn ambt,
namelijk ter gelegenheid van de onderhandelingen
tussen de Regie en -Bell Telephone in verband met
sluiten van contracten vanwege deze ambtenaar het
inschikkelijk in overweging nemen van de belangen
van deze maatschappij te bekomen..
Dit blijkt overduidelijk, aldus de Rechtbank,
1. Uit de bevoegdheid waarover Germain Baudrin in
feite op deze tijdstippen beschikte.
2. Uit de aard zelf van de zakenrelaties die toen tussen
de Regie en Bell Telephone bestonden zowel als uit de
beslissingen en overeenkomsten waartoe deze aanleiding gaven en die voor deze maatschappij zeer
gunstig uitvielen.
3. Uit de persoonlijke en nauwe betrekking die toen
tussen deze ambtenaar en de beklaagde bestonden..
Merkwaardig is wel volgende motivering .dat deze
ambtenaar door deze geschenken aan te nemen, ten
minste op stilzwijgende wijze zijn akkoord betuigde
om in de toekomst de belangen van Bell Telephone in
een gunstige zin bij elke nuttige gelegenheid in overweging te nemen, wat hij gedaan heeft, terwijl beklaagde geen andere bedoeling had dan de inschikkelijkheid van Germain Baudrin te bekomen, to bevestigen en te handhaven.
- Indien aanvaard moet worden — zoals door beklaagde naar voren wordt gebracht — dat het een zeer
verspreid gebruik geworden is dat openbare ambtenaren giften of geschenken aanvaarden, en er zelfs
om verzoeken, met het oog op handelingen die van
hen in de uitoefening van hun ambt worden verwacht,
zou het aan de wetgever behoren de beschikkingen van
artikelen 246 tot 253 van het Strafwetboek aan deze
huidige staat van de samenleving te toetsen en eventueel aan te passen..
De rechters verdedigen zich ook tegen het verwijt dat
ze hadden moeten inzien dat het inopportuun was deze
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groot-industrieel te vonnissen : .Zo de Rechtbank
door het openbaar ministerie wordt gevat om over
inbreuken op deze beschikkingen (art. 246 tot 253)
uitspraak te doen, heeft zij zich over het eventueel
ongepast karakter van de vervolgingen niet uit te spreken, maar integendeel is ze verplicht, na vastgesteld te
hebben dat de door de wet vereiste bestanddelen van
het misdrijf vaststaan, de strafwet toe te passen..
Dit betoog doet ons denken aan iemand die zijn handen wast in de onschuld, want het lijkt er op dat de
.zittende magistratuur, de bal terugkaatst naar de
staande magistratuur..
Men heeft zich in juridische kringen reeds meermaals
de vraag gesteld of het Parket dan oppermachtig beslist of de Rechtbank j a dan neen zal gevat worden om
te oordelen over vastgestelde feiten.
Beschikt het Parket dan over een discretionaire macht
om te oordelen over de opportuniteit iemand al dan
niet te vervolgen !
Is het Parket dan een soort preliminaire rechtsmacht
geworden ?
De ondervinding leert ons dat op deze vragen jammer
genoeg bevestigend client geantwoord te worden.
Een vrij recente gebeurtenis zal dit klaar en duidelijk
aantonen.
We bedoelen Prestige te Tessenderlo, bedrijf dat op
zekere dag door de arbeiders werd bezet. Omdat de
werknemers de productie weer op gang brachten,
werden in opdracht van het Parket de machines verzegeld.
Echter niet voor lang, want de zegels werden door de
arbeiders verbroken. Een misdrijf dat in het strafwetboek uitdrukkelijk is voorzien.
De daders waren bekend, maar ze werden niet verontrust. Het leek immers niet opportuun de schuldigen
te vervolgen omdat hun actie gesteund werd door de
machtige vakbonden.
Welke schrijnende tegenstelling met een andere ge101

beurtenis waarbij een oud moedertje, dat een inbeslaggenomen ijskast had verborgen, wel door de
Rechtbank veroordeeld werd.
In dit geval was de Rechtbank door het openbaar
ministerie wel gevat en diende zij dus de strafwet toe to
passen.
Het argument van de verdediging dat Frank Pepermans gehandeld had onder een morele dwang waaraan
hij niet had kunnen weerstaan, werd als volgt afgewimpeld : .dat de rechtbank rekening moet houden
met de concrete situatie van beklaagde die zich tegenover een ambtenaar be yond die met belangrijke bevoegdheden bekleed herhaaldelijk om verschillende
geschenken heeft verzocht ; dat nochtans niet aanvaard
kan worden dat van deze sollicitaties een dergerlijke
dwang zou zijn uitgegaan dat beklaagde er een grond
van verschoning zou kunnen in vinden..
Dat een andere houding van Frank Pepermans de
werkzekerheid voor duizenden Bell-werkers in gevaar
kon brengen, werd niet eens onder ogen genomen.
Verder overweegt de Rechtbank dat .cle wet niet vereist dat bij de omschrijving van het opzet van de
omkoper, in de betichting de handelingen zouden
worden nauwkeurig bepaald, die de beklaagde als
omkoper en de ambtenaar als omgekochte op het
ogenblik van de geschenken beoogden en om dewelke
deze werden gedaan en aanvaard. Evenmin is volgens het vonnis het bewijs vereist van het oorzakelijk
verband tussen de beloften, giften of geschenken
enerzijds, en bepaalde door de ambtenaar gestelde
handelingen of onthoudingen anderzijds, vermits het
misdrijf reeds bij het aanvaarden van de geschenken
voltrokken is, indien deze aan een ambtenaar met het
oog op daden of handelingen of onthoudingen in de
uitoefening van zijn ambt worden gedaan..
Tot besluit zegt de rechtbank : .dat wat de straftoemeting betreft, er dient op gewezen dat beklaagde, die
ontegensprekelijk grote beroepsbekwaamheden bezit,
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herhaaldelijk ter bevordering van een prive-belang
daden heeft gesteld die van aard waren om de integriteit van de ambtenaar aan te tasten, dat deze tekortkomingen streng moeten beteugeld worden ter bescherming van de integriteit van de ambtenaar en ter
beveiliging van het algemeen belang dat bijgevolg de
hoogste door de wet voorziene straf dient opgelegd..
Hoewel de Rechtbank in haar .straftoemeting dus de
zwaarst mogelijke straf had tbegepast, was zij toch zo
vriendelijk geweest de gevangenisstraf uit te spreken
met uitstel voor vijf jaar. Een voorwaardelijke straf,
omdat volgens de Rechtbank de omstandigheden van
de zaak de reclassering van de beklaagde lieten verhopen.
Het addertje — of was het een adder ! — zat evenwel
nog onder het gras. Hoe de magistraten de reclassering
van de beklaagde konden verhopen, blijft voor ons
nog steeds een raadsel.
Het zou oneerbiedig zijn ten overstaan van voorzitter
Anne de Molina en de andere zetelende magistraten
ook maar een ogenblik te veronderstellen dat zij inderdaad geen kennis hadden van artikel 1 (*) van het
(*) Artikel 1. Geen ambt van beheerder, van commissaris of van zaakvoerder in
een vennootschap op aandeelen, een coQperatieve vennootschap of een credietvereeniging, geen functies waarbij macht wordt verleend om een van die
maatschappijen te verbinden, geen betrekking van aangestelde voor het
beheer van een Belgische inrichting, zoals voorzien door artikel 173, alinea
2, der samengeschakelde wetten op de handelsvennootschappen, noch het
beroep van wisselagent of van wisselagent-correspondent, noch de bij het
koninklijk besluit van 22 Augustus 1934, nr 2, omschreven bedrijvigheid van
een deposito-bank kunnen worden uitgeoefend door de personen die, in het
moederland of in de kolonie, tot een, zelfs voorwaardelijke, vrijheidsstraf
van ten minste drie maanden werden veroordeeld als Bader van of medeplichtige aan een van de volgende misdrijven of poging tot een van de
volgende misdrijven :
a) Valsche munt ;
b) Namaking of vervalsing van openbare effecten, aandeelen, schuldbrieven, rentecoupons en bij de wet toegelaten bankbiljetten ;
c) Namaking of vervalsing van stempels, zegels, keurijzers en merken ;
d) Valsheid en gebruik van valsheid in geschriften ;
e) Omkoping van openbare ambtenaren of knevelarij ;
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Koninklijk Besluit nr. 22 van 24 oktober 1934, besluit
dat het verbod inhoudt .het ambt van beheerder uit te
oefenen, functies waar te nemen waarbij macht wordt
verleend om een van die maatschappijen te verbinden.. Dit verbod geldt reeds voor personen die tot een
voorwaardelijke vrijheidsstraf van drie maanden werden veroordeeld wegens... .omkoping van openbare
ambtenaren of knevelarij..
Er is meer. De .misdadiger. die veroordeeld wordt tot
een straf van drie maanden voorwaardelijk wordt teyens onverbiddellijk beroofd van de mogelijkheid het
bewijs te leveren dat .cle hoop dat hij in zijn strafbare
praktijken niet verder zal volharden, in vervulling zou
gaan.. En de zetelende magistraten kenden het KB
van 24 oktober 1934. Althans weten we dit met zekerheid van eerste-substituut du Jardin want in de namiddag van 27 juni 1975 riep hij enkele verslaggevers bij
zich om hen op bijna jubelende toon te wijzen op de

voor Pepermans moordende gevolgen van dit vonnis :
Frank Pepermans zal dus al zijn mandaten van beheerder in de verschillende maatschappijen moeten neerleggen.
Meteen viel het doek van het eerste bedrijf in de
zaak-Pepermans.Philippe Toussaint geeft in Pourquoi
Pas ? van' 19 juni 1975 zijn indrukken over de terechtzitting weer in de volgende bewoordingen :
.I1 est sans doute superflu de reprendre ici tous les
arguments presentes de part et d'autre qu'on a pu lire
dans la presse quotidienne. Ce qui m'a frappe — je ne
suis pas le seul — c'est l'espece de malentendu qui n'a
cesse de survoler les deux audiences. C'est peu de dire
gull y a un monde entre le substitut et un P.D.G.
d'une aussi grosse societe que Bell-ITT, et c'est encore moins de dire qu'il y a un monde entre deux
hommes comme M. du Jardin et M. Pepermans. L'un
et l'autre dans leur domaine sont de la race des premiers . quel mepris n'ont-ils pourtant pas et fatalement
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waarvan het nummer niet in de telefoongids was opgenomen, een systeem dat door de RTT als service
wordt verleend aan elkeen die er om.verzoekt.
Maar in het onderzoek tegen Frank Pepermans was het
bestaan van dit privetoestel op zijn kantoor reeds een
aanduiding van het bestaan van een misdadig pact
tussen hem en de omgekochte ambtenaar !

Op het Feest van de Arbeidstrouw in januari 1974 was
J. Fourmoy de ere-gast. We zien hier de commissarisgeneraal voor de bevordering van de arbeid met
Frank Pepermans en Serge Sorber.

Frank Pepermans
voor het Hof van Beroep

Enkele dagen na de veroordeling van Frank Pepermans werd onder de personeelsleden van Bell Telephone de volgende mededeling verspreid :
.Na een grondig onderzoek, dat vier maanden in beslag nam en waaraan onze diensten hun voile medewerking verleenden, heeft het Parket tegenover de
heer Pepermans alleen weerhouden dat hij enkele geschenken heeft gegeven aan de heer Baudrin en hem
enkele diensten heeft bewezen.
Deze geschenken bestonden uit twee telefoontoestellen, een mobiel radiotoestel en twee kleur TV-toestellen waarvan een bestemd voor een sociaal geval
van de RTT.
Als bewezen diensten werden weerhouden : een borgstelling door Bell voor een ondertussen reeds terugbetaalde lening van de heer Baudrin in 1966, en het
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het uiterste is gegaan. Als gewezen openbare aanklager leek zijn verslag dan ook veel meer op een rekwisitoor dan op een objectieve weergave van de
feiten, wat nochtans van hem werd verwacht.
Toen op zeker ogenblik Marc De Smedt het mechanisme van de niet-officiele commissielonen aan
buitenlandse personaliteiten ter sprake bracht, riep
Frank Pepermans de raadsheer dreigend een halt toe.
- Als U dat openbaar maakt, mijnheer de raadsheer,
dan stort heel onze exportwereld in mekaar !
Gelukkig begreep Marc De Smedt de diepere inhoud
van deze scherpe onderbreking en deed wijselijk het
boekje dicht.
Frank Pepermans voegde er evenwel nog aan toe : 1k
kan U bevestigen, mijnheer de raadsheer, dat ik nooit,
ook niet via een Zwitserse bank aan Baudrin geld
gestort heb.
Hierop werd Frank Pepermans ondervraagd door
voorzitter Van der Haegen.
Reeds bij de aanvang van dit verhoor eiste Frank
Pepermans de nodige aandacht op voor zijn verdediging : niet om de persoon van Frank Pepermans maar
om Bell Telephone te kunnen verdedigen dat aan
duizeriden arbeiders en bedienden werk verschaft en
dat .ze. proberen kapot te maken...
Slechts heel even kwam ook de groep I.I.I. ter sprake
en dit naar aanleiding van Lessive.
- Berl Telephone, aldus Frank Pepermans, heeft aan
Lessive meer geld verloren dan de zestien miljoen die
architect Henry Guchez er op verdiend heeft ! In mij
hebben ze het slachtoffer gevonden, maar rond die
Guchez staat een politieke muur. lk ga niet insinueren
van wie Baudrin geld kreeg. Van mij alleszins niet.
Een verslaggever merkte op dat er een wereld van
niet-begrik5en lag tussen de industrieel en de magistraat. .Dat is duidelijk gebleken in de loop van de
haast zes uur durende ondervraging die de presidentdirecteur-generaal van Bell-Telephone moest door110

staan vanwege voorzitter Van der Haeghen tijdens de
tweede en de derde procesdag voor het Hof van Beroep te Brussel..
De ondervraging was vooral onthullend over de
werkmethodes en de sfeer op de RTT, waarvan Pepermans met nadruk zei niet het slachtoffer te willen
worden.
Frank Pepermans riep zelfs uit : Het is mijn schuld niet
dat het bij de RTT misliep ! 1k heb Baudrin niet benoemd tot administrateur-generaal van de RTT.
Voorzitter Van der Haeghen concludeerde als volgt : U
geeft toe aan Baudrin geschenken te hebben overhandigd maar dat hieraan geen bijbedoelingen verbonden
waren. Verder bevestigt U aan Baudrin nooit geld te
hebben gegeven. Tevens verdedigt U zich dat men aan
de voorzitter van Bell Telephone niet mag verwijten
goede beroeps-betrekkingen te onderhouden met de
RTT-administrateur-generaal, wie hij ook is, en dit
om een gunstig commercieel klimaat te scheppen.
Volgens advocaat-generaal Tollebeeck was de
houding van Frank Pepermans op dit proces gewoonweg onbillijk. Hij gaf zelfs geen blijk om zich te willen
beteren. En precies daarom eiste de openbare aanklager niet alleen de bevestiging van de hoofdstraf, dus
zes maand gevangenis, maar ook de opheffing, althans gedeeltelijk, van de voorwaardelijkheid, toegestaan door de Boetstraffelijke Rechtbank. Volgens
Tollebeeck moest Frank Pepermans een effectieve
celstraf krijgen want de uitspraak van het Hof van
Beroep zal ongetwijfeld «een grote weerklank hebben
op de zakenwereld.. Ingeval van vrijspraak, aldus nog
steeds Tollebeeck, mogen ambtenaren voortaan ongestraft geschenken ontvangen. En zulks is ontoelaatbaar.
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Ceausescu, president van Roemenie en tevens voorzitter van de Staatsraad, op bezoek in de Bell-vestiging to Geel. We zien hem hier met Frank Pepermans
directeur Van Eeckhaute en gouverneur Andries
Kinsbergen.

Verdediging van
Frank Pepermans

Voor het Hof van Beroep wees de verdediging van
Frank Pepermans met nadruk op de onregelmatigheid
van de gevolgde procedure. Het ging hier om een
uniek geval in de geschiedenis van de Belgische
rechtspleging. Inderdaad, deze zaak, aldus mr. Leon
Goffin, werd ingezet nog voor het instellen van een
onderzoek ten laste van Frank Pepermans en dit — hoe
onwaarschijnlijk dit ook mag klinken ! — door een
waar rekwistioor van het openbaar ministerie, ten
zijne laste uitgesproken op 4 november 1974 in het
openbaar en dit tijdens de debatten in de zaakBaudrin, waarin de beklaagde geen partij was.
In dit rekwisitoor beschuldigde de openbare aanklager
Frank Pepermans er van de «omkoper. van Baudrin to
zijn. Met andere woorden de persoon die tot dan toe
onbekend was gebleven en die, volgens de beschuldiging, aan Baudrin verschillende bedragen, in het
totaal voor meer dan 25 miljoen frank, zou gestort
hebben.
113

Op het ogenblik dat dit rekwisitoor tegen Frank Pepermans werd uitgebracht, was de beklaagde niet eens
in betichting gesteld, was nog geen onderzoek tegen
hem ingesteld, was hem geen enkele voorafgaande
verwittiging gegeven betreffende de onterende en opzienbarende aantijgingen die op het punt stonden in
het openbaar tegen hem gericht te worden. Frank
Pepermans was dus niet eens uitgenodigd geworden
om uitleg te verstrekken, noch om zich te verdedigen.
De pers, de radio en zelfs de televisie gaven aldus een
enorme weerklank aan het rekwisitoor dat, in een
andere zaak, tegen Frank Pepermans was uitgesproken.
Het is overduidelijk, aldus mr. Goffin, dat door de
uitoefening van de, strafvordering tegen Frank Pepermans in te zetten met een rekwisitoor uitgesproken op
een openbare zitting van de Rechtbank in een andere
zaak, het openbaar ministerie de beschikkingen van de
Belgische wet die de procedure voor de strafgerechten
organiseren, geschonden heeft.
Er is nog meer.
Er werd tegelijkertijd een zwaarwichtige en onherstelbare inbreuk gepleegd tegen de rechten van de verdediging , zoals deze gewaarborgd worden door het
Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van
de mens.
Inderdaad, het instellen van de strafvordering in dergelijke omstandigheden zonder aan de beklaagde de
kans op tegenspraak te bieden, is hoegenaamd niet de
.eerlijke behandeling van de zaak. , waarop volgens
artikel 6 paragraaf 1 en 2 van het Europees Verdrag
iedereen recht heeft.
Door in het openbaar te verklaren dat het bewijs van
Pepermans' schuld was gebleken uit stukken waarover
hij beschikte, heeft het openbaar ministerie een
tweede maal inbreuk gepleegd op het recht dat aan
iedereen wordt gewaarborgd. Tevens heeft hij het
recht .voor onschuldig gehouden te worden tot dat
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zijn schuld volgens de wet bewezen is., geschonden.
Een andere onwettelijkheid werd begaan op de zitting
van 13 november (Frank Pepermans was inmiddels
wel ondervraagd) toen het openbaar ministerie gebruik maakte van verschillende documenten die deel
uitmaakten van het onderzoek dat geheim moest blijven zó lang het niet afgesloten was.
De eerlijke behandeling van een zaak, aldus nog
steeds mr. Goffin, omvat meer dan de stricte gelijkheid in de procedure tussen de betichte en het openbaar
ministerie !
In de huidige zaak werd deze z6 noodzakelijke gelijkheid van bij de aanvang verbroken. Frank Pepermans
werd immers in een openbare zitting schuldig bevonden aan een zwaarwichtige omkoperij en dit in zijn
afwezigheid en in afwezigheid van een verdediger.
Frank Pepermans werd dus, al dan niet bewust, in een
zwakkere positie geplaatst, een positie waarvan hij de
gevolgen tot op heden nog ondergaat. Want van dat
ogenblik of werd hij door de openbare mening als
virtueel veroordeeld aangezien en dit door het vooroordeel dat tegen hem in het leven werd geroepen.
Opvallend is nu wel dat in het dossier-Pepermans geen
enkel document en ook Been enkel getuigenis voorkomt dat van aard zou zijn het bewijs te leveren van de
beschuldiging van 4 november 1974. In de beschikking van verwijzing werd immers de betichting : belangrijke bedragen overhandigd te hebben aan
Baudrin (25 miljoen), niet eens weerhouden. Mr.
Goffin had het vervolgens over de borgstelling door
Bell Telephone voor een kredietverlening van
900.000 frank aan Baudrin om aldus een blijvende
begunstiging te scheppen voor een periode van tien
Saar.
Deze borgstelling, aldus mr. Goffin, was niet eens
noodzakelijk. De lening was immers gedekt door een
verzekeringspolis en door de bezoldigingen van de
ambtenaar. Bovendien werd de borgstelling verleend
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toen de lening door de Kredietbank reeds was toegestaan, nl. op 2 juni 1966.
Aangezien de lening reeds na vier jaar werd afgelost,
kan er derhalve geen sprake zijn van een .begunstiging» voor een periode van tien jaar.
Er is daarenboven verjaring.
Wat betreft de moblele radio-installatie welke door
Bell Telephone geplaatst werd in de villa van Baudrin
aan het Como-meer en op zijn jacht, client met nadruk
onderstreept, dat de onderzoeksrechter dit feit te weten kwam door de spontane verklaring van Frank Pepermans toen hij ondervraagd werd in de zaakBaudrin.
Deze spontane verklaring toont aan dat Frank Pepermans niet het minste opzet had hierbij Baudrin om te
kopen. Er is meer.
De geleverde toestellen waren voordien reeds gebruikt, aangezien ze reeds gratis ter beschikking werden gesteld van scholen en liefdadigheidsinstellingen.In verband met de prijsverminderingen toegestaan, door Promedia, meldde mr. Goffin dat zulke
verminderingen regelmatig werden toegestaan in ruil
voor inlichtingen omtrent de respons van. de afgedrukte advertentie.
Er werden zelfs, steeds onder dezelfde voorwaarden,
gratis advertenties ingelast.
Het bedrag van de toegestane verminderingen werd
beslist door de verkoopsleider V. op grond van de
.verminderingen die aan andere firma's werden toegestaan in ongeveer dezelfde omstandigheden. »
Wel is het juist dat de twee bevoordeelde firma's, nl.
Mills en Equimo, door Baudrin werden aanbevolen en
Frank Pepermans was er van op de hoogte dat zoon
Baudrin in bedoelde firma's werkzaam was. Na de
schorsing van Baudrin, stemde Frank Pepermans er in
toe, de eertijds toegestane prijsvermindering ongewijzigd te behouden, waaruit dus kan blijken dat de
gewraakte prijsvermindering niet mag beschouwd
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worden als een gunst die er toe strekte Baudrin om te
kopen.
De voorwaarden voor een actieve corruptie, aldus nog
steeds mr. Goffin, zijn drievoudig :
- de omkoper moet een voordeel bezorgen aan een
ambtenaar.
- met het doel van hem te bekomen dat hij een handeling van zijn ambt zij het ook rechtmatig zou verrichten .
- met voile kennis en wil.
Het is onbetwistbaar dat Frank Pepermans aan
Baudrin enkele door hem meestal uitgelokte en op
zichzelf weinig belangrijke voordelen in natura heeft
bezorgd.
Volgens de rechtspraak en de rechtsleer moeten de van
de ambtenaar verwachte handelingen nauwkeurig bepaald worden. Mr. Goffin citeerde hier Rigaux et
Trousse : .Le jugement ou Farr& doit constater l'accomplissement de l'acte de la fonction, celui-ci etant
un element constitutif de l'infraction.»
In de beslissingen inzake corruptie is dit steeds het
geval geweest.
In deze zaak, aldus mr. Goffin, zijn de handelingen
bepaald noch gedateerd. Dit gebrek schendt de rechten
van de verdediging. Noch voor de Raadkamer, noch
voor de Rechtbank, noch voor het Hof is de beklaagde
in staat zich te verdedigen tegen de betichting van een
deels onbepaald misdrijf. Het Hof is inderdaad in de
onmogelijkheid na te gaan of de voordelen de niet-bepaalde handelingen zijn vooraf gegaan, of de handelingen wel onder de bevoegdheid vielen van de
ambtenaar en tenslotte of er eenheid van opzet was.
De Rechtbank, aldus nog steeds mr. Goffin, verrechtvaardigt haar alleenstaande afwijkende stelling door
aan te voeren dat het misdrijf reeds bij het aanvaarden
van de geschenken voltrokken is, althans indien deze
aan een ambtenaar met het oog op laden in de uitoefening van zijn ambt worden gedaan.
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Door deze woorden te gebruiken onderlijnt de Rechtbank integendeel de noodzaak van een causaal verband tussen de gift en de verwachte daden. Ten onrechte stelt de Rechtbank verder vast dat het volstaat
dat er een causaal verband bestaat tussen de giften en
de vermeende inschikkelijkheid van de ambtenaar en
dat in het geval-Pepermans dit stilzwijgend accoord
bewezen is daar de beklaagde .geen andere bedoelingen had dan de inschikkelijkheid van Baudrin te bekomen, te bevestigen en te handhaven..
Het bewijs van dit accoord — enkel slaande op het
inwinnen van de inschikkelijkheid (dat op zichzelf niet
wettelijk strafbaar is) — wordt ten onrechte door de
rechter gevonden in het .geheime» karakter van de
geschenken, in het beweerd opzet van Frank Pepermans , in het beweerd bewustzijn van de ambtenaar
(wetende dus dat Frank Pepermans zijn inschikkelijkheid wilde bekomen) en tenslotte in de nadien door de
ambtenaar gestelde daden.
Ten onrechte. Inderdaad, de voordelen in natura aan
Germain Baudrin werden niet in het geheim bezorgd,
maar wel in overeenstemming met de algemeen geldende regels bij Bell Telephone. De bedoelde documenten werden trouwens niet vernietigd noch door
Bell Telephone, noch door Frank Pepermans.
Wat het .opzet» betreft, stipte de verdediging aan dat
Frank Pepermans bij het geven van geschenken nooit
onderscheid heeft gemaakt tussen ambtenaren (ook
van de magistratuur), prive-personen (al dan niet politieke personaliteiten) of caritatieve instellingen. De
bedoeling van Frank Pepermans was steeds aan public
relations te doen.
In alle gevonniste zaken van omkoping wordt het
opzet afgeleid uit een algemene belofte waarvan de
giften de uitvoering zijn, uit de geheime uitvoering,
uit de veelvuldige en aanzienlijke betalingen b y . door
maandelijke stortingen. Geen enicel van deze elementen komen in deze zaak voor. Uit geen enkel stuk van
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het dossier blijkt dat Baudrin de belangen van Bell
Telephone ergens zou .begunstigd» hebben noch dat
hij deze belangen .inschikkelijk in overweging» zou
genomen hebben.
Volgens mr. Jean Van Ryn is de strafvordering ten
overstaan van Frank Pepermans onontvankelijk gezien de .verbazingwekkende lichtvaardigheid»
waarmede de openbare aanklager Pierre Van de Walle
op 4 november 1974 in het proces Baudrin voor de 22e
Kamer van de Boetstraffelijke Rechtbank de naam
Pepermans uitsprak als de vermoedelijke omkoper.
Hierop werd het Hof van Beroep voor zijn verantwoordelijkheid geplaatst.
Voorzitter H. Van der Haegen en de bijzittende
raadsheren De Smedt en Vossen hadden dus uit to
maken of Frank Pepermans zich al dan niet op het pad
.
van de actieve omkoperij had begeven.
Op 21 januari 1976 viel het arrest. Het vonnis van de
eerste rechter werd bevestigd, dus zes maanden gevangenisstraf met uitstel en 15.000 frank boete.
De thesis van de verdediging als zou het optreden van
de openbare aanklager Pierre Van de Walle in het
proces-Baudrin de rechten van de verdediging hebben
geschonden, wefd dus, hoe ongelooflijk dit ook mag
klinken, door het Hof niet weerhouden.
Het onderzoek tegen Frank Pepermans liep voor Pierre
Van de Walle nochtans op een sisser uit. Want in de
plaats van 25 miljoen frank smeergeld, vond men
slechts enkele kruimels.
Maar inmiddels was het kwaad geschied en kwam
Frank Pepermans terecht in een kafkaiaanse toestand.
Nog vooraleer een oordeel werd geveld, werd hij
veroordeeld waaruit mag afgeleid worden dat het vonnis, uitgesproken in eerste aanleg, min noch meer een
gerechtsdwaling is.
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Op 9 juni 1971 brocht Koning Boudewijn een bezoek
aan de Bell-vestigiiig te Geel. De Kempense schooljeugd zorgde voor een triomfantelijk onthaal. Links
van de Koning, Rene Lemmens.
Bij de inhuldiging van de Bell-vestiging te Wasmes
met in het midden oud-premier Leburton en links
Fonne Verbeeck.

Het arrest
van het Hof van Beroep

De voorlezing van het arrest voor de Kamer van het
Hof van Beroep duurde ongeveer anderhalf uur.
Volgens dit arrest werd Frank Pepermans dus verdacht
tussen 1 juni 1966 en 31 december 1974, meermaals,
en ten laatste in de loop van het jaar 1974, een ambtenaar, terzake Germain Baudrin, in zijn opeenvolgende hoedanigheden eerst van directeur-generaal
en nadien van administrateur-generaal van de RTT,
.door een belofte, aanbod, gift of geschenk, omgekocht te hebben om hetzij in de uitoefening van zijn
ambt of van zijn bediening een onrechtmatige handeling te verrichten of zich te onthouden van een
handeling die tot zijn ambtsplichten behoorde, in verband met het afsluiten van contracten, vanwege deze
ambtenaar het inschikkelijk in overweging nemen van
de belangen van Bell Telephone te bekomen» .
Over het smeergeld ten bedrage van 25 miljoen frank,
waarmee alles was begonnen, wordt niet veel gezegd.
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Het Hof heeft het wel over wat reeds genoemd werd de
.1cruimels., nl. de borgstelling voor een kredietverlening aan Baudrin, de installatie van een mobilofoon,
de prijsvermindering voor reclameinlassingen in de
Gouden Gids en de schenking van twee jewel-boxes
en twee T.V.-toestellen. Samen dus voor nog geen
half miljoen frank en dit gespreid over een periode van
acht jaar !
In het arrest wordt verder vermeld dat het hoger beroep, regelmatig naar vorm en termijn, ontvankelijk
is.
In hoofdorde werden door de verdediging twee excepties opgeworpen.
Eerste exceptie
1. Niet-ontvankelijkheid van de door het openbaar
ministerie ingestelde vervolgingen wegens schenking
van artikel 6-1 en 6-2 van de wet houdende
goedkeuring van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens.
Overwegende, aldus luidt het in het arrest, dat Frank
Pepermans zich, ter staving van deze exceptie, beroept enerzijds op het feit dat .cle huidige zaak werd
ingezet voor het instellen van een onderzoek ten laste
van de beklaagde door een waar rekwisitoor van het
openbaar ministerie, ten zijne laste uitgesproken op 4
november 1974 in openbare zitting, tijdens de debatten van de zaak-Baudrin waarin beklaagde geen partij
was., anderzijds op de omstandigheid dat het
openbaar ministerie in de zaak Baudrin, gebruik zou
gemaakt hebben van verschillende documenten deeluitmakend van het onderzoek dat ondertussen tegen
hem was ingesteld geworden, overwegende dat beklaagde verder aanvoert dat de tegen Baudrin uitgesproken veroordeling een nadelig vooroordeel heeft
geschapen dat een weerslag had op huidig onderzoek
en bestreden vonnis ; dat hij ten slotte releveert dat,
tijdens de behandeling van de zaak voor het Hof, hij
ondervraagd werd over een feit dat in de beschikking
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van verwijzing niet werd weerhouden, namelijk de
gebeurlijke overhandiging van fondsen aan Baudrin.
Overwegende dat artikels 6-1 en 6-2 van de wet
houdende goedkeuring van het Europees Verdrag tot
bescherming van de rechten van de Mens enerzijds
stellen dat eenieder recht heeft op een eerlijke en
openbare behandeling van zijn zaak, door op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak, door een
onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie,
welke bij de wet is ingesteld, en anderzijds aan iedereen het recht waarborgen voor onschuldig te worden
gehouden, tot dat zijn schuld volgens de wet bewezen
is ;
Overwegende dat beklaagde vergeefs een miskenning
van deze bepalingen meent te vinden in het feit dat het
openbaar ministerie tijdens de debatten in de zaakBaudrin, en meer bepaald op 4 november 1974, tegen
hem reeds een rekwisitoor zou hebben uitgesproken
alhoewel hij in deze zaak niet was betrokken ;
Overwegende immers dat uit de aan het Hof voorgelegde stukken, en ondermeer uittreksels uit de door het
openbaar ministerie op de zitting van 4 november
1974 neergelegde nota blijkt dat het openbaar ministerie zich beperkte tot het aanhalen van feiten welke in
het raam van de tegen Baudrin ingestelde vervolgingen aan het licht waren gekomen ; dat het openbaar
ministerie zich weliswaar op verklaringen of handelingen van beklaagde beriep, doch tot zijn schuldigheidverklaring niet besloot ; dat bovendien uit geen
enkel element is gebleken dat het aangehaalde rekwisitoor het onderzoeksgerecht of de eerste rechter in
een voor beklaagde nadelige zin zou hebben
beinvloed ;
Overwegende bovendien dat indien bepaalde door het
openbaar ministerie naar voren gebrachte feiten voor
beklaagde als bezwarend konden voorkomen, het op 5
november 1974 ingesteld onderzoek hem in de gelegenheid stelde de vermeende aantijging te weerleggen
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en zijn verdediging hieromtrent voor te dragen ;
Overwegende dat, zelfs waren op de zittingen van 12
en 13 november 1974 tijdens de behandeling van de
zaak-Baudrin, documenten deel uitmakende van
huidig onderzoek door het openbaar ministerie aan de
Rechtbank voorgelegd geworden — wat uit het dossier niet blijkt —, hieruit geen miskenning van het
geheim karakter van het onderzoek of van de rechten
van de verdediging zou af te leiden zijn;
Overwegende immers dat het openbaar ministerie het
recht heeft in de loop van het onderzoek een dossier in
mededeling te vragen ; dat meer nog de onderzoeksrechter die in het raam van het onderzoek kennis
zou krijgen van een misdrijf gepleegd door een derde,
overeenkomstig artikel 29 van het Wetboek van Strafvordering , alle desbetreffende inlichtingen, processenverbaal en akten aan de procureur des Konings
moet doen toekomen ; dat deze laatste gerechtigd is —
zoals terzake zou gebeurd zijn — in het raam van een
tegen een derde gevoerde procedure , deze stukken ter
kennis van de bevoegde Rechtbank te brengen, opdat
in deze rechtspleging met volle kennis van zaken zou
worden gevonnist ;
Overwegende bovendien dat uit de termen van de
laatste repliek-nota van het openbaar ministerie inzake
Baudrin af te leiden is dat een afschrift van huidig
onderzoek aan de Rechtbank pas werd voorgelegd na
sluiting ervan, ter vrijwaring van de rechten van verdediging van Baudrin ; dat verder dient onderstreept
dat het openbaar ministerie zich bij de neerlegging van
dit dossier, van elk voor Pepermans nadelig commentaar onthield ;
Overwegende dat beklaagde evenmin kan worden gevolgd waar hij voorhoudt dat de tegen Baudrin ingespannen vervolgingen en uitgesproken veroordeling
voor hem zelf een ongunstig vermoeden zouden hebben geschapen ; dat vooreerst op te merken valt dat het
tegen Baudrin uitgesproken vonnis tot hiertoe niet in
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kracht van gewijsde is gegaan ; dat, waar de wetgever
de daad van de omkoper tot een bijzonder misdrijf
heeft gemaakt, de schuldigverklaring van de omgekochte geen beletsel is voor het eventueel vrijspreken
van de omkoper;
Overwegende bovendien dat de eerste rechter, hierin
gevolgd door het Hof, bij de beoordeling van de tegen
beklaagde ingebrachte bezwaren, noch op de overwegingen, noch op het beschikkend gedeelte van het
inzake Baudrin uitgesproken vonnis steunt ;
Overwegende dat uit het feit dat beklaagde tijdens zijn
grondige ondervraging voor het Hof de vraag te
beantwoorden kreeg, die hem overigens tijdens het
vooronderzoek meermaals werd gesteld, of hij al dan
niet geldsommen aan Baudrin had geschonken, enkel
en alleen of te leiden is dat hij hierbij in de gelegenheid
werd gesteld een voor hem gunstige aangelegenheid te
benadrukken ;
Overwegende dat uit wat voorafgaat volgt, dat de
strafvordering terzake rechtsgeldig werd ingesteld en
verder gezet ;
Tweede exceptie :
Nietigheid van de dagvaarding bij gebrek aan
nauwkeurige omschrijving van de door beklaagde
verwachte handelingen.
Overwegende, aldus luidt het in het arrest, dat beklaagde niet kan worden gevolgd waar hij staande
houdt dat bij gebrek aan bepaling van de handelingen
die van de zogezegde omgekochte ambtenaar verwacht waren, hij in de onmogelijkheid werd gesteld
zijn verdediging naar behoren voor te dragen ;
Overwegende immers dat artikel 182 van het wetboek
van Strafvordering niet vereist dat al de bestanddelen
welke het misdrijf uitmaken expliciet in de dagvaarding worden aangehaald ; dat het volstaat dat, zoals in
casu, de dagvaarding derwijze is opgesteld dat zij aan
de beklaagde op genoegzame wijze het voorwerp van
de telastlegging kenbaar maakt ;
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Overwegende dat uit het samenbrengen van het strafrechterlijk opsporingsonderzoek met de termen van de
telastlegging het voldoende duidelijk is welke misdrijven ten laste van beklaagde worden gelegd.
Overwegende dat hieruit volgt dat beklaagde zich
omtrent de hem verweten feiten niet heeft kunnen
vergissen ; dat hij trouwens hieromtrent zijn verdediging naar behoren heeft kunnen voordragen, zoals
onder meer blijkt uit de gedetailleerde pleitnota's —
de pleitnota van eerste aanleg ;
Overwegende dat de bepaling van de door Baudrin
gestelde daden terzake als des te minder noodzakelijk
vereist is daar beklaagde en Baudrin jarenlang nauwe
beroepsbetrekkingen hebben onderhouden en uit de
termen van de telastlegging voldoende blijkt dat de
weerhouden beloften en geschenken er toe strekten de
blijvende inschikkelijkheid van Baudrin ten voordele
van Bell Telephone in tot zijn functie behorende daden
te bekomen.

We hebben reeds vroeger gewezen op de staling van
Frank Pepermans dat de geschenken aan tientallen
ambtenaren en menigvuldige personaliteiten gemotiveerd werden door zijn opvatting over verkoopspromotie en public relations. Het Hof moet zich dan ook
onbehaaglijk gevoeld hebben bij het lezen van de
lange lijst van begunstigden, waarvaan geen enkele
door het Parket in betichting werd gesteld.
Het antwoord dat het Hof desaangaande geeft aan de
verdediging is vervat in volgende zinsnede .overwegende vooreerst dat het Hof enkel de zaak Pepermans
te vonnissen heeft en zich niet hoeft uit te spreken
nopens de gepastheid van andere vervolgingen.. Wel
wordt in de tekst van het arrest even de sluier gelicht
van de welsprekende lijst van begunstigden.
Zo is er sprake van giften of prijsverminderingen
- aan een hoge ambtenaar (dienst Buitenl. Markten)
126

- aan een secretaris van een Minister
- aan een hoge ambtenaar
- aan een C . 0 . O. -secretaris
- aan een personaliteit .volksvertegenwoordiger.
- aan een cabinetssecretaris
- aan een ambtenaar van een provinciale dienst der
gebouwen
- aan een secretaresse van een minister
- aan een trouwe medewerker op het cabinet van minister Y
- aan verschillende ambtenaren van R.T.T.
Verder in het arrest is er sprake van documenten waarvan negen betrekking hebben op giften aan politieke
personaliteiten, zeven aan hoge ambtenaren waarbij
twee tot het Kader van de RTT behoorden, drie aan
vakbondsecretarissen en drie aan niet nader gedentificeerde personen.
Dit alles zou natuurlijk stof leveren voor beschouwingen in de pers.
Zo schreef Hugo Camps in het Belang van Limburg
van 22 januari 1976:
.Frank Pepermans stond zeker niet alleen toen hij bij
de aanvang van zijn proces verklaarde dat een heel
schare prominenten aan verminderde prijs in kleur zit
te kijken naar het T. V.-kastje of Sinatra in stereo kan
beluisteren.
We kennen een invloedrijke beroepsorganisatie die
tijdens de voorbije nieuwjaarsdagen nog een aantal
ministers trakteerde op een hele korf champagne — 36
Hessen om precies te zijn — ten huize besteld.
Tegen deze achtergrond ademt het vonnis van Frank
Pepermans naar ons gevoelen dan ook in een sfeer van
hypocrisie. Ms Barbertje Pepermans moest hangen
voor inderdaad nogal doorzichtige geschenken aan
Baudrin dan kan men ook de jacht open verklaren op
tientallen andere bedrijfsleiders en belangengroepen.
En wie zal dan de grens trekken tussen omkoperij en
— zij het dan nog berekende — attenties ?.
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En nu het arrest.
Overwegende dat uit de vaststellingen gebleken is
- dat Frank Pepermans aan Baudrin rechtstreeks of
onrechtstreeks verschillende giften deed ;
- dat deze giften er toe strekten voornoemde ambtenaar
om te kopen ten einde zijn inschikkelijkheid te bekomen ;
- dat Baudrin door het aanvaarden van deze giften deze
verwachting niet te leur stelden en blijk gaf van een
verregaande inschikkelijkheid ;
- dat een dergelijke gedraging in verband te brengen is
met de door beklaagde gedane giften.
Overwegende dat uit de voorgaande beschouwingen
volgt
1. dat de verjaring van de strafvordering is ingetreden
voor wat betreft de borgstelling voor een kredietverlening van 900. 000 frank aan Baudrin bij de N. V.
Kredietbank te Antwerpen.
2. dat de overige feiten bewezen zijn gebleven door
het onderzoek voor het Hof gedaan, met lien verstande :
a. dat de montering van een mobiele radioinstallatie in
de villa en op de boot van Baudrin in Italie bewezen is
voor een bedrag van 98.075 frank en niet van 131.135
frank ;
b. dat de toegestane prijsvermindering voor advertentie inlassingen in de Gouden Gids bewezen is voor een
bedrag van 129.450 frank en niet van 242.690 frank;
c. dat de overhandiging van geschenken aan Baudrin
(n1. twee Jewel Box Sets ter waarde van 1.000 frank
elk en twee TV-color toestellen ter waarde van 39.900
frank elk, waarvan een voor een sociaal geval) bewezen is.
Overwegende dat de door het Hof weerhouden feiten
zonder onderbreking de uitvoering zijn geweest van
hetzelfde bedrieglijk opzet en derhalve door een enkele straf te beteugelen zijn;
dat de straftoemeting van de eerste rechter aangepast
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blijft aan de door het Hof weerhouderi feiten ; dat
beklaagde terecht uitstel van strafuitvoering werd
verleend aangaande de hoofdgevangenisstraf, waar te
verhopen, is dat hij in zijn strafbare praktijken niet
verder zal volharden.
Om al deze redenen, het Hof, recht doende na tegenspraak, bevestigt het vonnis en zegt dat de door de
eerste rechter uitgesproken straffen aangepast blijven
aan de door het Hof weerhouden feiten.
Aldus gedaan en uitgesproken in openbare zitting van
het Hof van Beroep te Brussel op 21 januari 1976.
Aanwezig de heren Van der Haegen, voorzitter ; De
Smedt en Vossen, raadsheren ; Tollebeeck, advocaatgeneraal, en Anckaert, griffier.
Frank Pepermans, de man die — zoals staatsminister
Frans Grootjans het schreef, langzaam gewoon was
geraakt te tellen, niet met franken maar met honderden
miljoenen, ja miljarden, bleef dus veroordeeld wegens
actieve omkoping van Germain Baudrin omdat hij
hem precies geteld voor 41.900 frank (winkelprijs)
geschenken had overhandigd, een reductie had toegestaan van 129.450 frank voor advertentieinlassingen
en diensten had bewezen voor 98.075 frank.
Het begon op 4 november 1974 met een voorbarige,
onwettelijke beschuldiging van omkoping voor een
bedrag van 25 miljoen, het eindigde, na een maandenlang grondig onderzoek met een peulschil !
Maar Frank Pepermans bleef veroordeeld tot zes
maand gevangenisstraf met uitstel en een geldboete
van 15.000 frank. En het artikel 1 van het Koninklijk
Besluit van 24 october 1934 bleef dus, voor wat de
burgerlijke implicaties betrof, van kracht.
*

Op 23 februari 1976 werd Germain Baudrin andermaal veroordeeld, ditmaal tot negen maand gevan129

genisstraf en een geldboete van 15.000 frank wegens
het aanvaarden van geschenken en voordelen van
Frank Pepermans.

Minister van Verkeerswezen Chabert op bezoek bij
Bell Telephone to Antwerpen met v.l.n.r. Serge Sorber, Rene Lemmens, Frank Pepermans en uiterst
rechts administrateur-generaal Aerts, die inmiddels
overleden is.

Voorziening in verbreking

Op 7 april 1976 werd de memorie ondertekend waarbij
de voorziening in verbreking werd ingeleid. Het Hof
van Verbreking of van Cassatie is geen rechtscollege
in derde aanleg. Dit Hof beoordeelt geenszins de
feitelijke toedracht van de zaak. Het onderzoekt uitsluitend en alleen .of tijdens de procesvoering de
substantiele en de op straffe van nietigheid voorgeschreven pleegvormen werden nageleefd en of de bestreden beslissing op de regelmatig vaststaand verklaarde feiten de wet correct heeft toegepast. (C.J.
Vanhoudt : Strafvordering II blz. 353).
De procedure voor het Hof van Verbreking is schriftelijk.
In de memorie die een verdediging voorlegt, worden
de middelen tot verbreking aangegeven en omschreven en wordt aangetoond waar de vorige rechtsmacht
in betrekking met het opgeworpen middel to kort
schoot.
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Er worden dus geen pleidooien gehouden. Het Verbrekingshof verwerpt de voorziening of verbreekt het
vroegere arrest en wanneer dit geschiedt, verzendt het
Hof de zaak naar een, ander Hof van Beroep.
De memorie in huidig geding bestond uit veertig getypte bladzijden en bevatte veertien verschillende
middelen tot verbreking.
Het zou ons te ver leiden om deze saaie materie onder
het oog te brengen van de lezer.
Wel lijkt het ons de moeite waard om de inhoud van de
voorafgaande uiteenzetting betreffende de buitengewone en abnormale omstandigheden waarin de
strafvordering tegen Frank Pepermans gevoerd werd,
integraal weer te geven.
«Eiser in cassatie werd het voorwerp van twee opeenvolgende beschuldigingen die niet gescheiden kunnen
worden, omdat de ene zowel als de andere betrekking
hebben op het bestaan van een pakt van omkoping
tussen hemzelf, in zijn hoedanigheid van orgaan van
de Bell Telephone Manufacturing Cy, en de heer
Baudrin, algemeen beheerder van de Regie van Telegrafie en Telefonie.
De eerste beschuldiging — veruit de ernstigste —
bestond er in aan de heer Baudrin belangrijke sommen
te hebben gestort (25 a 30 miljoen) om hem om te
kopen.
Deze beschuldiging werd niet, zoals het hoort, geuit
na een regelmatig vooronderzoek, maar werd wel publiek uitgesproken door de Heer Procureur des Konings in zijn rekwisitoor tijdens het proces Baudrin,
waarin huidige eiser geen partij was.
Eiser was geenszins voorafgaandelijk in kennis gesteld van de feiten waarvan de Procureur hem aldus
publiek zonder vooronderzoek van de zaak, in zijn
afwezigheid en in afwezigheid van een raadsman,
beschuldigde.
De weerklank van deze ophefmakende onthulling in
pers, radio en televisie was enorm. De pleitnota door
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Mr. Leon Goffin, een der verdedigers van eiser, gevoegd bij het beroepsdossier, verschaft desbetreffend
de nodige toelichtingen.
Eiser werd onmiddellijk het voorwerp van de publieke
verontwaardiging en werd van dan of door de
openbare opinie als virtueel veroordeeld aanzien.
De tweede beschuldiging is deze welke werd geuit na
het vooronderzoek ingesteld tegen eiser op 5 november 1974. Deze beschuldiging is ontzaglijk minder
omvattend : eiser wordt enkel verweten enkele geschenken in natura te hebben geschonken aan de heer
Baudrin, en hem enkele voordelen te hebben verschaft
— de waarde van dit alles zijnde niet meer dan twee A .
driehonderdduizend franken in acht jaren.
Eiser heeft steeds met klem ontkend dat deze voordelen de uitvoering zouden geweest zijn van om 't even
welke omkopingspakt. Hij heeft doen gelden dat zij
(met uitzondering alleen van het TV toestel, dat als
publiciteit aan talrijke personaliteiten geschonken
werd) op verzoek van dhr. Baudrin zelf toegestaan
werden, dat de enorme onevenredigheid tussen hun

geringe waarde en de aanzienlijke belangrijkheid van
de contracten die met de Regie onderhandeld werden,
de onwaarschijnlijkheid van het beweerde omkopingspakt in het licht stelden, en eindelijk dat deze
voordelen zeer eenvoudig dienden uitgelegd te worden door het feit dat eiser vanzelfsprekend het gunstig
klimaat van de onderhandelingen niet wilde storen
door een weigering die als onheus zou beschouwd zijn
geworden.
Wat er ook van zij, is het buiten alle twijfel dat, na het
vooronderzoek, de eerste beschuldiging niet kon
weerhouden worden daar geen enkel stuk, geen enkele
getuigenis, geen enkel bewijselement deze beschuldiging was komen ondersteunen.
Aldus is gebleken dat, moesten de zaken verlopen zijn
zoals het hoorde, het openbaar ministerie nooit het
voortijdig, maar voor eiser verpletterend, rekwisitoor
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van 4 november 1974 had kunnen uitspreken.
Maar deze eerste en zeer zware beschuldiging heeft
een blijvende invloed uitgoefend ten nadele van eiser.
Zijn proces vond plaats in het klimaat van openbare
verontwaardiging die onrechtmatig geschapen werd
door bewust rekwisitoor. Meer nog, het vonnis uitgesproken in de . zaak van de heer Baudrin draagt er de
stempel van onder de vorm van een onverdoken verwijzing naar het pakt van omkoping dat door de Heer
Procureur des Konings ter zitting van 4 november
1974 werd aangeklaagd, waardoor deze beschuldiging
geuit zonder bewijzen en in de afwezigheid van eiser
nog kracht en geloofwaardigheid werd bijgezet.
Dit felt is des te erger waar het vonnis in de zaak
Baudrin werd uitgesproken toen de debatten in de zaak
van eiser waren beeindigd en de zaak nog in beraad
werd gehouden.
De ongegronde en onbewezen beschuldiging 25 tot 30
miljoen te hebben gestort aan de heer Baudrin is als
een schaduw over eiser blijven hangen in alle .stadia
van zijn proces en zelfs vOOr het Hof. In dit opzicht is
het kenschetsend dat de Voorzitter niet heeft geaarzeld
aan eiser te vragen of hij , buiten de geschenken en de
voordelen welke het enig voorwerp uitmaakten van de
vervolging, ooit geldsommen aan de heer Baudrin
had gegeven.
De publieke vordering gericht tegen eiser werd derhalve van bij de aanvang verdraaid ten nadele van .
eiser : van meet of aan, werd hij in een minderwaardige
toestand geduwd, wat belette dat zijn proces zich als
een .eerlijk proces» zou kunnen afspelen, vermits .Le
principe de l' egalite des armes» niet was geeerbiedigd
geworden.
Dit was de reden waarom eiser, zich voornamelijk
steunend op artikel 6 van het Verdrag ter bescherming
van de rechten van de mens, aan het Hof had gevraagd
de publieke vordering ingesteld en vervolgd in omstandigheden die abnormaal waren en onverenigbaar
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met de eerbiediging van de rechten van de verdediging, niet ontvankelijk te verklaren..
Het arrest van het Hof van Verbreking besloeg 30
bladzijden. Het verwierp de voorziening.
.Aldus door het Hof van Cassatie, tweede kamer te
Brussel, in openbare terechtzitting van vijf en twintig
juni negentienhonderd zevenenzestig, uitgesproken
alwaar aanwezig zijn raadsheer Wauters, afdelingsvoorzitter, raadsheren ridder de Schaetzen, Versee,
Delva, Soetaert, advokaat-generaal Krings, griffier
Blockerije . .
*

Volgens intern recht was het dossier afgehandeld:
verzending door de Raadkamer, vonnis van de Correctionele Rechtbank, strafbevestiging door het arrest
van Beroep, afwijzing van de voorziening in verbreking.
De juridische kringloop was dus beeindigd.
.Erga omnes» was, door de beslissing die kracht van
gewijsde had verworven, Frank Pepermans de .homo
criminalis» geworden die zich bezondigd had aan
.actieve omkoperij» van een ambtenaar.
*

Het .in kracht van gewijsde» getreden arrest verplichtte dus Frank Pepermans ingevolge artikel 1 van
het K.B. van 24 oktober 1934 al zijn mandaten van
beheerder neer te leggen in de verschillende maatschappijen onder zijn leiding.
Noodgedwongen heeft hij dit gedaan, zonder zelfs
enige aanmaning daartoe te hebben ontvangen. Met
een bijna verdachte ijver werd later vanuit Brussel bij
Bell Telephone bij herhaling navraag gedaan om maar
zekerheid te hebben of dit ontslag bij de verschillende
maatschappijen effectief was ingediend.
135

Het Belgisch Staatsblad had toen immers ongeveer
vier maanden vertraging met de publicaties van benoemingen en ontslagen.
Frank Pepermans werd in de echte zin van het woord
ook achtervolgd om na te gaan of hij het beroep van
.afgevaardigde-beheerder» op zijn identiteitskaart
reeds had laten veranderen.
Het nodige werd gedaan op de kantoren van de Burgerlijke Stand te Antwerpen voor een nieuwe identiteitskaart.
Op de vraag van de ambtenaar welk beroep Frank
Pepermans uitoefende, werd geantwoord .executive.. Omdat de ambtenaar dit beroep niet als erkend
aanvaardde, tikte hij er koudweg .zonder. op...
In Le Soir kon men in dit verband lezen : .Le Parquet
temoignant d'une vigilance poussee a l'extréme lui
infligea l'humiliation de venir chez lui verifier s'il
avait bien fait supprimer sur sa carte d'identite la
mention administrateur de societe et s'il se qualifiait
desormais comme ce devait sans profession..
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Beroep op de
uitvoerende macht

Op 29 oktober 1976, richtten de directiekaderleden
van Bell Telephone de volgende smeekbede aan Leo
Tindemans, toen eerste minister :
De ondergetekende direktiekaderleden van Bell Telephone vragen uw aandacht voor de bijzondere toestand van hun onderneming, die ontstaan is door het
gedwongen ontslag van dhr. F. Pepermans als Voorzitter van de Raad van Beheer en als Afgevaardigd
Beheerder.
Dank zij de bereidwilligheid van een onzer meest
ervaren kbllega's — dhr. P. Janssens — om, gedurende het beperkt aantal maanden dat hem nog scheidt
van zijn opruststelling, de leiding van Bell Telephone
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op zich te nemen, heeft het hoofdbestuur van ITT
samen met onze Raad van Beheer besloten de definitieve vervanging van dhr. F. Pepermans overeenkomstig uit te stellen en ondertussen dhr. P. Janssens als
opvolger te benoemen.
Deze beslissing geeft ons een allerlaatste kans op
officiele terugkeer van dhr. F. Pepermans, op voorwaarde dat zulks wettelijk verwezenlijkbaar wordt
binnen de beperkte termijn tot de opruststelling van
dhr. P. Janssens.
En juist daarom richten wij ons spontaan tot u, opdat
de Regering op doortastende wijze alles in het werk
zou stellen om de legalisering van deze terugkeer
binnen de afgemeten tijdsduur mogelijk te maken.
Indien deze doelstelling niet bereikt zou worden, vrezen wij het ergste voor de verdere evolutie van onze
firma en voor de stabiliteit der tewerkstelling van onze
14. 000 personeelsleden in de diverse landstreken
(Antwerpen, Hoboken, Geel, Gent, Brussel, Wasme s , Villers-le- Bouillet).
Immers, deze tewerkstelling steunt vooral op de kontinuiteit van onze exportbestellingen — thans meer
dan 50 % van ons totaal zakencijfer — waarbij dhr. F.
Pepermans een beslist onvervangbare rol vervult : het
uiterst gunstig aanzien en het enorm vertrouwen dat hij
persoonlijk verworven heeft bij ons buitenlands
klienteel, is van die aard dat zijn definitief aftreden bij
Bell Telephone onze firma onherstelbare schade zal
berokkenen.
Verder zijn wij, beter dan wie ook, geplaatst om te
verklaren dat de gezondheid van ons bloeiend bedrijf
— zelfs in de huidige moeilijke ekonomische krisis —
volledig berust op de stimulerende kracht en het niet te
evenaren vakmanschap van dhr. F. Pepermans als
Belgisch top manager.
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Wij vertrouwen erop dat de Regering beseft dat hulpverlening aan zieltogende ondernemingen slechts een
aspekt uitmaakt van haar opdracht tot bestrijding der
werkloosheid, en dat zij even energiek de maatregelen
zal nemen die nodig zijn om een toonaangevend arbeidsintensief bedrijf zoals Bell Telephone in staat te
stellen zijn rol van belangrijke werkgever onbedreigd
te blijven vervullen.
Hopend dat wij niet tevergeefs op u beroep doen,
danken wij u zeer en bieden wij u, Heer Eerste Minister, de verzekering aan van onze bijzondere hoogachting.
*

Nadat de directie van Bell Telephone bekend had
gemaakt dat Frank Pepermans als president-difecteurgeneraal de maatschappij definitief moest verlaten
stelde het kaderpersoneel een verzoekschrift op dat
spontaan door 720 kaderleden, of meer dan 99 procent, werd ondertekend. Een afvaardiging bestaande
uit mevrouw Els Van Eeckhoven en de heren Roger
De Cuyper, Raymond Van Dyck en Robert Hostens
werd ontvangen door eerste minister Leo Tindemans
en cabinetschef J. Grauls.
Het volgende verzoekschrift werd overhandigd :
U zal het de honderden kaderleden van een der grootste Belgische bedrijven, zeker niet ten kwade (Widen
indien zij U en Uw regering nogmaals de aandacht
vragen om een feitelijke situatie die ons zo maar niet
kan ontgaan.
Bescheiden hebben wij moeten toezien hoe een Belgische Rechtsmacht oordeelde over een daad gesteld
door de heer Frank Pepermans. Hoewel zijn veroordeling slechts voorwaardelijk was, staat het dan toch
voor alle ondertekenaars onbegrijpelijk vast, dat een
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bedrijf dat mag aanzien worden als modern, vooruitstrevend en ekonomisch bewust, plots onthoofd wordt
van een leider die door zijn kunde en dynamisch optreden, tot voorbeeld kan gesteld worden. De wijze
waarop de heer Pepermans de maatschappij deed uitgroeien tot een wereldvermaard orgaan, is voor velen
het voorbeeld geweest om met gehele toewijding en
overtuiging in zijn beleid, hun funkties te aktiveren.
Een wijziging in beleid zou een stagnatie in de relaties
die de heer Pepermans opbouwde, met zich brengen.
Daarom Mijnheer de Eerste Minister mod het u en uw
regering begrijpelijk voorkomen dat wij met aandrang
reageren tegen het gedwongen ontslag van de heer
Pepermans en er durven op bouwen dat door Uw
tussenkomst, hij de gelegenheid krijgt zijn funktie
opnieuw ter harte te nemen.
*

Met dit verzoekschrift heeft het kaderpersoneel, bekommerd om de tewerkstelling en verontwaardigd
over de aanvechtbare behandeling van hun directettr,
uiting willen geven aan zijn ongenoegen.
Tijdens het onderhoud verklaarden de heren Tindemans en Grauls o.m.
- Moest Belgie meer «President-directeur-generaals»
hebben van het formaat Frank Pepermans, zou ons
land heel wat minder economische moeilijkheden
hebben.
- Het is onnodig te pleiten over het feit dat U alien
achter Uw Frank Pepermans staat. 11( stel het nu nogmaals vast en ik verneem het ook via uw vakbondsafgevaardigden waar ik regelmatig contact mee heb.
- Inderdaad is het nodig dat Frank Pepermans zo vlug
mogelijk zijn functie herneemt bij uw maatschappij.
- Wij hebben onze minister van justitie gevraagd een
voorstel van wetaanpassing, waaraan de regering haar
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volledig akkoord kan geven, zo vlug mogelijk met
steun van de verschillende partijen in Kamer en Senaat
voor te brengen. Deze handelswijze wordt verkozen
boven een rechtstreekse aktie van de regering, teneinde te vermijden dat er later van een «wet Pepermans» zou gesproken worden.
-1k ben er van overtuigd, dat de serene behandeling
van het probleem de meeste waarborgen biedt om het
einddoel te bereiken.
*

Ook het voltallig personeel van Bell Telephone richtte
een verzoekschrift aan eerste minister Leo Tindemans . Het luidt als volgt :
Het personeel van de N. V. Bell Telephone ziet zich tot
zijn spijt verplicht — nu alle andere mogelijkheden
uitgeput zijn — zich rechtstreeks tot u en uw regering
te richten i.v.m. een wraakroepende en onmenselijke
feitelijke toestand waarbij het zichzelf ten zeerste betrokken voelt en waarvan de ernst en de draagwijdte u
zeker niet zullen ontgaan.
De Bell-medewerkers hebben inderdaad niet alleen
met verbijstering en ongeloof moeten toezien hoe de
gerechtelijke macht bepaalde daden van de Heer Frank
Pepermans interpreteerde en strafte.
Bovendien hebben zij nu ook kennis moeten nemen
van het gedwongen ontslag van deze hoog geprezen en
internationaal zeer gewaardeerde manager op grond
van een haast halve eeuw oude wetsbepaling inzake
handelsvennootschappen, en dit alhoewel de uitgesproken straf slechts voorwaardelijk was.
Het komt de vele ondertekenaars van bijgevoegde
petitie inderdaad als onbegrijpelijk voor dat een onderneming als Bell Telephone, die in deze tijd van
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ekonomische recessie en steeds toenemende werkloosheid als een der weinige arbeidsintensieve Belgische industrieen van wereldformaat erin geslaagd is de
tewerkstelling te blijven verzekeren, op dergelijke
subjektieve gronden kan worden onthoofd van een
bedrijfsleider die door zijn kunde, inzicht en dynamisch optreden aan de basis ligt van deze opmerkelijke prestatie.
Het beleid, het doorzicht en de inzet van de Heer Frank
Pepermans is voor al zijn medewerkers inderdaad
steeds een voorbeeld en een stimulans geweest om
zich maximaal te geven en de Belgische technologie
tot in de verste hoeken van de wereld te helpen laten
doordringen.
Dat Bell Telephone op wereldvlak een uitstekende
reputatie geniet zal u, gelet op de exportsuccessen die
voor een groot deel het werk zijn van de Heer P.
Pepermans, zeker niet onbekend zijn. De voorbeelden
hiervan zijn legio.
Het wegvallen van de heer F. Pepermans zal zich op
dit vlak ongetwijfeld zeer zwaar laten gevoelen en de
gevolgen zullen zeker niet lang op zich laten wachten,
ondanks de bekwaamheid die de andere Bell-managers ontegensprekelijk aan de dag leggen.
Mogen wij er ook op wijzen dat de heer F. Pepermans
als Belgisch bedrijfsleider van een internationale
groep, de Belgische belangen in die groep steeds op
een succesrijke en overtuigende wijze heeft weten te
verdedigen, wat zeker geen kleine verdienste is als wij
elders kijken.
U en uw regering, Mijnheer de Eerste Minister, zullen
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dan ook wel begrijpen dat wij er durven op rekenen dat
er naar een middel zal worden gezocht om de feitelijke
toestand waarin de heer F. Pepermans zich machteloos
bevindt, op te heffen.
De ondertekenaars van bijgaande petitie, Mijnheer de
Eerste Minister, zeggen eenparig en met aandrang
.WIJ WILLEN ONZE BAAS TERUG..
U en uw regering kunt ons daarbij helpen tenzij u de
mening toegedaan bent dat Belgie het zich kan permitteren een van zijn knapste bedrijfsleiders aan de
dijk te zetten.
Met respekt en hoogachting,
Het personeel van de
N. V. Bell Telephone
*

Wie Frank Pepermans heeft gekend weet dat hij een
strijder is. Een volharder. Niettegenstaande alles : hij
bleef hopen. Hierin werd hij trouwens gesteund door
de vele brieven die hij ontving uit alle mogelijke
hoeken.
Het lijkt ons te delicaat om uit te wijden over al de
mogelijke oplossingen welke in die weken onder ogen
werden genomen.
*

Naar aanleiding van het 25-jarig regeringsjubileum
van Koning Boudewijn verscheen in het Staatsblad
van 17 juli 1977 een Koninklijk Besluit waarbij .uit
goedertierendheid» collectieve genade werd verleend
voor alle straffen welke de drie maand niet overschreden. Deze gratiemaatregel werd op zes maand ge143

bracht voor veroordeelden met speciale oorlogsverdiensten .
Frank Pepermans verkeerde in dit geval en zijn straf
was dus ipso facto kwijtgescholden. Men zou hieruit
kunnen afleiden dat Frank Pepermans dus geoorloofd
werd weer zijn vroegere functies op te nemen.
Dit logisch besluit komt nochtans niet overeen met de
opvatting weergegeven in de rechtsleer. De onbekwaamheid om de functie van beheerder waar te nemen is volgens juridische opvattingen geen straf. Het
is een burgerlijke onbekwaamheid, die niet door de
rechtbanken als straf wordt uitgesproken maar die een
automatisch gevolg is van bepaalde veroordelingen.
De algemene gratiemaatregel van de Koning loste
voor Frank Pepermans het probleem dus niet op.
Toch bleef de hoop bestaan dat een individuele genade-maatregel van de Koning mogelijk zou zijn. Met
het oog hierp werd een gratieverzoek ingediend waarvan de tekst als volgt luidt :
Aan Zijne Majesteit
de Koning der Belgen
Sire,
Vertoogt u met eerbied de genaamde Pepermans Frank
(Franciscus) Joannes, Theresia, nijveraar, wonende te
Antwerpen, Kastanjelaan nr. 3 ;
Dat hij, bij arrest — uitgesproken op 21 januari 1976
door de 9e Kamer van het Hof van Beroep te Brussel
— thans in kracht van gewijsde na het arrest van het
Hof van Cassatie d.d. 25 juni 1976, werd veroordeeld
wegens omkoperij van een openbaar ambtenaar tot een
gevangenisstraf van 6 maanden met uitstel gedurende
5 jaar, en een geldboete van 15.000 Fr. ;
Dat bij toepassing van het Koninklijk Besluit nr. 221
d.d. 24 oktober 1934 deze veroordeling voor vertoger
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het verbod meebrengt om verder de funkties van beheerder, commissaris of van zaakvoerder in vennootschap op aandelen, of een coOperatieve vennootschap uit te oefenen en tevens het verbod inhoudt
de macht te hebben om een van die maatschappijen te
verbinden ;
Dat vertoger geboren is te Borgerhout, op 18 oktober
1920;
Dat hij gehuwd is en vader van drie kinderen (waarvan
de oudste — John — advokaat is) ;
Dat vertoger als milicien 1940 heeft deelgenomen aan
de veldtocht van 1940;
Dat vertoger op het ogenblik van de feiten en de
veroordeling Voorzitter — Afgevaardigd- Beheerder Direkteur Generaal van Bell Telephone Manufacturing Company N. Y. te Antwerpen was, en dit sedert
25 mei 1965;
Dat op datzelfde ogenblik vertoger eveneens :
- Voorzitter van de Raad van Beheer en Afgevaardigd
Beheerder van de N.V. Standard Finance
- Voorzitter en Afgevaardigd-Beheerder van de N. V.
Promedia
- Voorzitter van de Raad van Beheer van de N. V.
Advertising Company (ACO)
- Voorzitter en Afgevaardigd-Beheerder van de N. V.
Telimo
- Voorzitter van de N. V. ITT-Industries Belgium
- Lid van de Raad van Beheer van de N. V. Sybetra
- Voorzitter van de Raad van Beheer van de Pensioenfondsen van B. T . M. - V. Z. W.
was ;
Dat hij daarenboven op hetzelfde ogenblik de funkties
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uitoefende van :
- Voorzitter van de Raad van Beheer van Bell-Zaire
- Voorzitter van het College van Commissarissen van
de B. V. Publimedia (Nederland)
- Lid van de Raad van Beheer en Ondervoorzitter van
I.T .T . Europe Inc. Delaware (New York)
- Lid van de Raad van Beheer en Ondervoorzitter van
I.T.T. Industries. Inc. Delaware (New York)
- Lid van de Raad van Beheer en Ondervoorzitter van
I. S .E.C. Delaware - New York (International Standard Electric Corporation)
- Lid van het Kollege van Commissarissen van
N. S .E. M. (Nederlandsche Standard Electric Maatschappij) - Den Haag
- Lid van de Raad van Beheer van Standard Telephon
and Radio A. G. (S .T . R . ) - Zurich.
Dat hij tenslotte, op datzelfde ogenblik, en zonder de
aktiviteiten en funkties welke door hem worden bekleed in verschillende opvoedkundige, kulturele en
sportieve verenigingen to vermelden :
- Lid van de Raad van Beheer en Eerste Ondervoorzitter van Fabrimetal (Nationaal)
- Lid van de «Kring der Industrielen van de Metaalverwerkende Nijverheid» in het kader van Fabrimetal
(Nationaal)
- Voorzitter van de Regionale vereniging van Fabrimetal (Antwerpen - Limburg)
- Lid van het Verbond der Belgische Ondernemingen
(V.B.0.)
- Lid van de groep .Industriele Eigendommen» in het
kader van het V. B.O.
- Lid van de Kamer van Koophandel en Nijverheid van
Antwerpen
- Lid van de American Chamber of Commerce in
Belgie
- Lid van de Raad van Beheer van de .13elgisch-Indiase Kamer voor Handel en Nijverheid.
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- Lid van het Gemengd Comite Eurospace
- Lid van het Economisch Raadgevend Comite van de
zetel Antwerpen van de Bank Brussel-Lambert
- Lid van het Comite van Beheer, voor de zetel van de
Metropool, van de Generale Bankmaatschappij
- Lid van het Economisch Comite van de N. V. Brussel-Lambert Maatschappij voor Financien en Nijverheid.
- Deelnemend lid van het Atlantisch Instituut
- Lid van de Economische Raad van de Provincie
Antwerpen
- Lid van het Ere-Comite van de Belgische Kamer van
Rekenplichtigen.
was ;
Dat het aantal Beheers- en Directiefuncties en het
belang van de vennootschappen waarin vertoger deze
functies uitoefende, beter dan welke andere commentaar aantonen welke buitengewone rol vertoger in
belangrijke sektoren van het economisch en sociaal
leven in Belgie speelde ;
Dat het diensvolgens zeer klaar blijkt dat het verbod
dat vertoger treft, de verwezenlijking van de aktiviteiten van de vennootschappen, waarvan sommige
sedert verschillende jaren de verantwoordelijkheid
voor hun lot aan vertoger hebben toevertrouwd en
welke op zijn aktieve en ervaren medewerking steunen
in belangrijke mate dreigt in het gedrang te brengen.
Dat eveneens in het oog springt dat vertoger door de
verschillende aktiviteiten welke hij met groot succes
sedert lange tijd vervult, in zijnen hoofde een ervaring
en een aantal relaties heeft samengebracht, welke een
niet te vervangen potentieel aan deskundigheid vertegenwoordigen ;
Dat men ten deze in het bijzonder moet in acht nemen
dat Bell Telephone de belangrijke ontwikkeling van
147

haar exportmarkt en de gunstige gevolgen welke daaruit voortvloeien voor Belgie, in hoofdorde te danken
heeft aan de rol welke door vertoger persoonlijk in
deze vennootschap werd gespeeld ;
Dat uiteindelijk de weerslag van de gevolgen van het
verbod dat met de veroordeling gepaard gaat veeleer
de aktiviteiten, waarbij minstens 14.000 werknemers
betrokken zijn, en de bedrijfsresultaten van de vennootschappen waarin vertoger functies uitoefent zou
treffen dan wel vertoger zelf ;
Dat het past rekening te houden dat vertoger werd
vervolgd in niet ,gewone omstandigheden ;
Dat vertoger het voorwerp werd van twee opeenvolgende beschuldigingen ;
Dat de eerste erin bestond aan de heer Baudrin, algemeen beheerder van de Regie van Telegrafie en
Telefonie belangrijke sommen te hebben gestort (25 a
30 miljoen) om hem om te kopen ;
Dat de tweede beschuldiging, en de enige die aanleiding gaf tot vervolgingen en tot het arrest van het
Hof van Beroep van 21 januari 1976, totaal verschillend is : er werd aan vertoger verweten enkele geschenken in natura te hebben gegeven aan de heer
Baudrin en hem enkele voordelen te hebben verschaft
voor een maximale waarde van twee a driehonderdduizend frank in acht jaar ;
Dat anderzijds uit het verslag aan de Koning dat het
Koninklijk Besluit van 24 oktober 1934 voorafgaat,
blijkt dat de wettelijke beschikkingen door dit besluii
uitgevaardigd, essentieel als doel hebben de kleine
aandeelhouders en spaarders te beschermen ; dit terwijl de vennootschappen waar vertoger verantwoor148

delijke funkties uitoefent, en meer in het bijzonder dat
Bell Telephone geen beroep doet op kleine spaarders ;
dat trouwens het grootste deel der aandelen in handen
zijn van I. S .E.C. Inc. Delaware (International Standard Electric Corporation) ;
Dat in het geval van de vertoger men mag stellen dat de
belangen van derden welke het Koninklijk Besluit van
24 oktober 1934 heeft willen beschermen, noch rechtstreekse noch onrechtstreeks in gevaar zouden gebracht worden wanneer aan vertoger zou worden toegelaten de functies welke hij uitoefent verder voort to
zetten ;
Dat, in de huidige omstandigheden, een bijzonder
gegeven de gevraagde genadeverlening nog meer billijk doet voorkomen ; dat immers het aangekondigde
en reeds bekendgemaakte collectieve genadebesluit
ter gelegenheid van het vijfentwintig jaar Koningschap van Zijne Majesteit, met zich brengt dat de
hoofdgevangenisstraf waartoe vertoger is veroordeeld , vervalt ; dat in die omstandigheden vertoger
mogelijkerwijze eigenlijk een sanktie — want dat is
clan toch de uitsluiting van zijn beheersfuncties — zou
moeten ondergaan, als gevolg van een veroordeling,
die het voorwerp uitmaakt van een kwijtschelding ;
Dat verder het gedrag van vertoger tot de dag van de
gewraakte feiten, ons een beeld geeft van een leven dat
geheel was toegewijd aan arbeid in eer en deugd, zoals
blijkt enerzijds uit het unanieme vertrouwen dat vertoger van alle kanten op het professionale vlak geniet,
anderzijds uit de eerbewijzen welke zijn verdiensten
hebben bekroond ;
Dat vertoger ondermeer Commandeur is in de Orde
van Leopold II, Officier in de Kroonorde, Laureaat
van de Arbeid oHonoris Causa. , Eredeken van de
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Arbeid in de Metaalverwerkende Mechanische en
Electrotechnische Nijverheid ;
Dat vertoger daarenboven nog Officier is in de .Orde
van de Joegoslavische Rode Viag met Gouden Ster. ,
Groot-Officier in de Orde «Al Merit° .Por Servicios
Distinguidos. in Peru, dat hij lid is van de Orde van
.Tudor Vladimirescu. in Roemenie ;
Dat wegens deze omstandigheden, vertoger aan Uwe
Hoge Welwillendheid vraagt om genade te bekomen
ten einde de gevolgen van de ten zijnen laste uitgesproken straf niet te moeten ondergaan en bij genadebesluit het verbod voortvloeiend uit het Koninklijk
Besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 dat geen burgerlijke rechten in hoofde van derden heeft doen ontstaan, zou opgeheven worden.
Vertoger vraagt U te aanvaarden, Sire, de verzekering
van zijn eerbiedige toewijding.
*

Blijkbaar heeft dit gvnadeverzoek de Koning nooit
bereikt omdat de rechtsgeleerden bij de betrokken
ministeries en bij het Hof tot de overtuiging waren
gekomen dat de behandeling van soortgelijk genadeverzoek. buiten de prerogatieven van de Kroon valt,
wat inderdaad het geval is.
*

Onder de titel 0 Pepermans verlaat Bell Telephone>,
verschenen in de geschreven pers in die dagen berichten die het ontslag van Frank Pepermans in een gans
verkeerd daglicht stelden. Daarom liet Bell Telephone
de volgende mededeling verspreiden :
«Men laat het voorkomen alsof de heer Pepermans
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vrijwillig afstand doet van de verantwoordelijke funkties die hij bij Bell en in verschillende maatschappijen
bekleedt.
Niets is minder waar.
In het openbaar beschuldigd vooraleer zelfs enig onderzoek te zijnen laste was geopend, werd de heer
Pepermans door de Correctionele Rechtbank en nadien door het Hof van Beroep tot een voorwaardelijke
straf veroordeeld.
De voorziening in verbreking werd bij arrest dd.
26. 6. 1976 afgewezen .
Hoewel de definitief geworden straf voorwaardelijk
was, volgde hieruit automatisch voort dat in toepassing van de wet van 24.10.1934 de heer Pepermans
niet langer het mandaat van beheerder in een N. V.
mocht uitoefenen.
Het besluit van 17 juli 1976 waarbij zijne Majesteit de
Koning een collectieve genademaatregel uitvaardigde
ter gelegenheid van zijn 25-jarig ambtsjubileum
bracht mede dat de hoofdstraf ten laste van de heer
Pepermans uitgesproken verviel.
Hoe onbegrijpelijk ook kwam het vast te staan dat,
juridisch gezien, de voorwaardelijkheid van de straf
en nadien kwijtschelding ervan niet voor gevolg had
dat de burgerlijke onbekwaamheid om een
beheerdersambt waar te nemen verviel.
De onrechtstreekse gevolgen voortspruitende uit een
veroordeling die nochtans voorwaardelijk was en die
intussen werd kwijtgescholden, blijven van kracht.
Deze onbegrijpelijke en zeker onbillijke wisselwerking van verschillende wetsbepalingen noodzaakte de
heer Pepermans een einde te stellen aan de verschillende door hem opgenomen mandaten, wat hij dan ook
noodgedwongen deed met ontslagbrieven dd. 25 juni
1976.
De beheerraden van de verschillende maatschappijen
waar de heer Pepermans leidende funkties waarnam
werden intussen bijeengeroepen en zullen alien
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eerstdaags vergaderen.
De rechtstreekse medewerkers van de heer Pepermans , niet leden van de raden van beheer, wensen
reeds nu en in het openbaar hun gevoelens van trouw,
waardering en aanhankelijkheid to betuigen voor
diegene onder wiens kundige en eerlijke leiding de
verschillende maatschappijen van de groep Bell zich
hebben kunnen handhaven en ontwikkelen niettegenstaande de economische ongunstige omstandigheden
die we doormaken.
Zij durven de wens uitdrukken dat de publieke opiniei
volledig en waarheidsgetrouw zal worden voorgelicht..
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Eenzame dood
te New York

Op 25 oktober 1976 werd Frank Pepermans door de
ITT-reus gepromoveerd tot Executive Assistant to the
President ITT for Export Development, een nieuwe
voor hem gecreeerde internationale functie met zetels
in de ITT-Headquaters Building te New York en in de
Bell-residentie te Brussel.
H.S. Geneen, chairman and chief executive van ITT,
was in zijn nopjes want hij had bij Frank Pepermans
reeds bij herhaling aangedrongen om deze functie
waar te nemen. Volgens H.S. Geneen was Frank Pepermans de geknipte man die de ITT-productiebedrijven, waar ook ter wereld, zou kunnen stimuleren
tot grotere export-cijfers en dit naar het voorbeeld van
Bell Telephone Antwerpen.
Frank Pepermans had dit gouden aanbod steeds van de
hand gewezen omdat hij te veel gehecht was aan zijn
bedrijf en zijn mensen.
Met zijn veroordeling en de voor hem narige gevol153

gen, lagen de kaarten evenwel geheel anders en werd
hij ditmaal noodgedwongen verplicht dit aanbod te
aanvaarden.
In het .employment agreement>, werd zijn functie als
volgt omschreven (clausule 7) :
Frank Pepermans will use his best efforts to promote
ITT export worldwide in accordance with policies
established by the Office of the President, ITT. He
will namely :
- assist all ITT subsidiaries involved in export activities ;
- coordinate export activities of ITT subsidiaries in the
best interest of ITT ;
- give advice and propose strategies to expand ITT's
export activities from a price standpoint as well as
from a commercial point of view ;
- gather information on competitors' activities and
strategies on export markets ;
- provide periodic reports on such activities.
Frank Pepermans aanvaardde dus dit voor hem uitzonderlijk gunstig contract, maar niet onvoorwaardelijk. Op zijn verzoek werd inderdaad een clausule
ingelast waarbij vastgelegd werd dat hij zijn beheersmandaten in Belgie weer mocht opnemen zodra
het verbod, voortvloeiend uit het Koninklijk Besluit
van 24 october 1934, zou opgeheven worden (clausule
9).
In zijn nieuwe functie vervulde Frank Pepermans een
voorname opdracht in Australia. Pas weergekeerd van
deze vermoeiende reis, vertrok hij enkele daten later
naar New York alwaar hij aanwezig moest zijn op de
voorstelling van het business-plan voor Latijns Amerika. Tevens zou hij met H.S. Geneen een gesprek
hebben over zijn opvolging bij Bell Telephone.
Frank Pepermans logeerde te New York in het St.
Regis Hotel aan de 55th Street, behorende tot de keten
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van Sheraton Hotels & Inns die door ITT wordt gecontroleerd.
Het was donderdag, 16 december. Frank Pepermans
had Maurice Van der Kuylen, thans deputy marketing
director van Bell Telephone, die in die dagen in het
Verre Oosten verbleef, naar New York laten overkomen om hem te assisteren. Maurice Van der Kuylen
logeerde eveneens in het St. Regis Hotel, precies een
verdieping hoger dan Frank Pepermans.
.Die donderdagvoormiddag, tijdens de meeting,
voelde Frank Pepermans zich niet al te best., aldus
vertrouwde Maurice Van der Kuylen ons toe.
.Hij voelde zich als bevangen, knoopte zijn hemd los,
wat hij in normale omstandigheden nooit zou gedaan
hebben, en vroeg mij : Hebt gij het ook zo warm. De
lucht hier in New York is voor mij ondraaglijk...
's Middags waren de deelnemers aan deze meeting
uitgenodigd voor een lunch op de 40 e verdieping van
de ITT-toren, maar Frank Pepermans stelde me voor
om samen het middagmaal elders te gebruiken.
We zijn dan naar de grill van St. Regis gewandeld en
hebben daar een eerder lichte maaltijd genomen : garnalen-cocktail, geroosterde tong en een flesje witte
win.
Hij was gelukkig dat hij even uit de benauwende
drukte was en bij de koffie verzocht hij me alleen naar
de meeting te gaan. Hij kwam wel achterop, want hij
zou eerst nog wat inkopen doen. Dat was eigen aan
Frank Pepermans. Van elke reis bracht hij wat mee
voor echtgenote en kinderen.
Omstreeks 15 uur vervoegde hij het ITT-gezelschap
op de meeting en nam naast mij plaats met de woorden
— ik zal nooit vergeten —: .Maurice, ik heb het toch
zo benauwd !.
Nadien vertelde hij mij dat ik 's avonds vrij kon
beschikken over mijn tijd aangezien hij een bespreking had met betrekking tot het Sheraton-hotel. In een
exclusief restaurant had hij een tafel laten reserveren
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en tevens had hij een wagen met chauffeur gevraagd
om hem om halfacht (19u30 dus) te komen afhalen.
Even na 17 uur nam hij van mij afscheid en meteen
maakte hij een afspraak voor 's anderdaags 's morgens
halfnegen in zijn kamer.
Dat was dus vrijdagmorgen. 1k was klokslag halfnegen present want ik kende de nauwgezette stiptheid
van Frank Pepermans.
Toen ik aan zijn kamerdeur kwam, hoorde ik duidelijk
de televisie.
lk kiopte, maar kreeg geen antwoord. Weer klopte ik
tevergeefs. lk ben dan naar de eetzaal gegaan, maar
daar was hij niet.
Toen kreeg ik een eigenaardig voorgevoel en onbewust dacht ik aan die woorden : dic heb het toch zó
benauwd !. Dan heb ik van in mijn kamer zijn kamer
opgebeld. Maar ook deze poging was vruchteloos.
Toen maakte ik me echt ongerust. lk heb het kamermeisje geroepen en haar verzocht de deur te openen.
Frank Pepermans zat diep in een zetel net alsof hij naar
de televisie zat te kijken. Naast hem op een tafeltje
stond een glas whisky. Hij zat er zonder das met
losgeknoopt hemd en met de rechterhand op zijn hart.
Zijn lippen waren blauw..
Frank Pepermans was dood. Ongetwijfeld overleden
aan een hartinfarct. Een jaar voordien had ik in bijna
dezelfde omstandigheden mijn vader z6 aangetroffen.
Ook met blauwe lippen.
Ook slachtoffer van een hartaanval.
lk heb dan managing director Michael Schweiger opgebeld die op zijn beurt de politie op de hoogte stelde
van het plotse overlijden.
Nadien kwam ook F.J. Dunleavy, president and chief
operating officer van ITT met zijn prive-detective.
Dr. Allen T. Tanncy eerst en nadien Dr. William
Fiedelman hebben de dood vastgesteld, waarna met de
medewerking van het Belgisch Consulaat-Generaal te
New York toelating werd verleend het stoffelijk over156

schot zonder lijkschouwing naar de luchthaven over te
brengen.
Frank Pepermans, aldus nog Maurice Van der Kuylen,
is, zoals dit vooraf was gepland, nog vrijdagavond
huiswaarts gevlogen. Maar in het vliegtuig bleef zijn
plaats onbezet...
De ITT-chauffeur die opdracht had gekregen donderdagavond om halfacht Frank Pepermans aan het St.
Regis Hotel op te halen heeft een uur gewacht en is dan
onverrichterzake naar huis gereden. In het exclusieve
restaurant bleef zijn couvert onaangeroerd.
Uit dit alles mag- afgeleid worden, aldus nog steeds
Maurice Van der Kuylen, dat Frank Pepermans donderdagavond, 16 december, tussen 18 en 19 uur overleden is en dit onbetwistbaar aan een hartaderbreuk.
Dat is de enige waarheid en al het overige wat er over
zijn dood wordt verteld, is gewoonweg verzinsel.. (*)
Het bericht van het overlijden van Frank Pepermans
sloeg in als een bom. Zowel in het hoofdkwartier van
ITT te New York als op Bell Telephone te Antwerpen,
Hoboken, Gent, Geel, Wasmes en Villers-le-Bouillet.
Overal heeft zijn dood grote ontsteltenis te weeg gebracht.
Gans Antwerpen, gans Belgie treurde om het heengaan van deze man die Bell Telephone in enkele jaren
wist uit te bouwen tot het meest dynamisch bedrijf in
de reusachtige ITT-groep.
Inderdaad, de periode 1963-1976 kenmerkte zich door
een bijna explosieve expansie, een opzienbarende
technologische vemieuwing en een duizelingwekkende opvoering van de exportactiviteiten.
In De Nieuwe Gazet schreef Frans Strieleman : «Met
Pepermans, die het van werkman-technicus tot topmanager bracht, verdwijnt een bedrijfsleider, die voor
(*) De medische onderzoeker William Fiedelman die de overlijdensakte opstelde, verklaarde dat de dood te wijten was aan .natural causes. en veroorzaakt werd door .occlusive coronary arteriosclerosis..
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zijn onderneming, voor Antwerpen en voor het land,
ontzagelijk gepresteerd heeft.
Hij was een onvermoeibaar werker, een rechtlijnige
chef, maar tevens een man met een gouden hart, die in
de omgang zijn volkse afkomst nooit verloochend
heeft.
Velen verliezen in hem een vriend en talloze liefdadige en andere verenigingen een belangloos beschermer..
Jacques De Staercke, directeur-generaal van Fabrimetal schreef dat .het rauwe bericht duizenden
vrouwen en mannen heeft geschokt in Belgie, maar
ook in alle hoeken van de wereld die hij onvermoeibaar heeft afgereisd..
En verder : .Onder de stuwkracht van deze grote manager is de Bell Telephone opzienbarend gegroeid en
onder zijn vaardige hand blijven doorgroeien. De
werkgelegenheid en de broodwinning van de duizenden mensen die in zijn bedrijf werkzaam waren, lagen
hem ten nauwste aan het hart. Daarvoor heeft hij het
beste van zichzelf gegeven, in de dagelijkse leiding
van zijn onderneming, in het speuren naar investeringsmogelijkheden in Belgie, in de wedren naar
opdrachten die hij van overal ter wereld mee naar huis
bracht..
Valente, president van ITT-Europe, getuigde van
hem : .Van alle Belgen met wie ik in contact ben
geweest heeft hij de grootste bijdrage geleverd tot de
opgang van de Belgische industrie. Hij was een pilau
van de Belgische economie !. In de Gazet van Antwerpen werd een In Memoriam afgedrukt van de hand
van Dr. jur. G. Demol. .Het ongelooflijke nieuws-van
het zo plotseling als dramatisch afsterven van de
steeds van boordevol leven tintelende Frank Pepermans hebben ongetwijfeld vele dienduizenden als een
felle schok ervaren.
Zijn onbegrensd dynanisme, zijn aanstekelijk optimisme, zijn grote intelligentie en zijn diep verant158

woordelijkheidsbesef hebben bij alien die het voorrecht hadden gedurende een langere periode met hem
nauw samen te werken een onuitwisbare indruk nagelaten.
Hoezeer hij ook gezag uitstraalde en afdwong door
zijn sterke persoonlijkheid, zijn joviale natuur wist hij
steeds moeiteloos door te dringen tot het denk- en
gevoelspatroon van de gewone werknemers.
Op een ogenblik dat men overal haast vertwijfeld roept
om meer arbeidsplaatsen kunnen de verdiensten van
Frank Pepermans in het scheppen van werkgelegenheid met de er aan verbonden welvaart voor duizenden
gezinnen nooit genoegzaam worden onderlijnd.
Dat kunnen al diegenen met mij getuigen, die hem zo
dikwijls verbeten en niet aflatend hebben zien kampen
op de afmattende maratonzitting en in het Europese
hoofdkwartier van ITT te Brussel om meer welvaartscheppende aktiviteiten en investeringsbeslissingen
naar Belgie toe te halen.
Dat hij daarin ook zo dikwijls slaagde dankte hij de
rijke gaven van zijn innemende persoonlijkheid, maar
ook de wetenschap dat hij er in geslaagd was in een
rekordtijd de vermolmde struktuur van een zieltogend
Bell Telephone te herkneden tot een bruikbaar internationaal werkinstrument op hoog niveau.
Wat dit alles aan fysische inzet, werk- en wilskracht
heeft gevergd, en hoezeer zijn nochtans atletisch gestel daardoor vroegtijdig werd ondermijnd is nu helaas
maar al te tragisch duidelijk geworpen.
Dat dit alles in de laatste twee jaar zo weinig in de
weegschdal van recht en onrecht werd geworpen, dat
zo weinigen van de zeer velen die hem grote dankbaarheid zijn verschuldigd daarvan ook openlijk hebben blijk gegeven heeft hem heel zeker tot bitterheid
gestemd. De ernst kennende waarmede hij zijn ontzaglijke taak ter harte nam, is dat alles ongetwijfeld
medeoorzaak van zijn zo onverwacht en al te vroeg
verscheiden.
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Zijn lieve echtgenote en kinderen, die hij zo in het hart
droeg en helaas zo weinig tijd kon gunnen, moge bij al
het diepe leed om het onherstelbare de gedachte tot
troost zijn dat zijn rusteloze geest nu de rust heeft
gevonden die hij zichzelf nooit heeft gegund.
Hij was een uitzonderlijk groot en oprecht man..
*

Op 21 december 1976 had to Antwerpen de plechtige
uitvaart plaats.
Het stoffelijk overschot van Frank Pepermans werd
opgebaard in de grote inkomhal van het hoofdgebouw
van Bell Telephone. Daar waar hij levend niet meer
mocht binnentreden, werd hem die trieste voormiddag
door duizenden en nog eens duizenden rouwende burgers een laatste groet gebracht. Onder hen ITT-voorzitter H.S. Geneen en zijn naaste medewerker F.J.
Dunleavy, die speciaal uit de Verenigde Staten waren
overgevlogen, de ministers van staat P.W. Segers, Jos
Van Eynde, Gaston Eyskens, Louis Major, P. Descamps en Frans Grootjans. Verder eerste minister
Leo Tindemans, de ministers Willy De Clercq en Pol
Vanden Boeynants, de partijvoorzitters Willy Claes
en Hugo Schiltz, gouverneur Andries Kinsbergen,
burgemeester Frans Detiege en honderden andere
prominenten uit de politieke, financiele, sociale en
industriele wereld.
De dagbladen blokletterden 's anderdaags grote titels :
.Duizenden brachten laatste groet aan Frank Pepermans., .Duizenden aanwezig op uitvaart van ITTtop-manager., .Indrukwekkende uitvaart van Frank
Pepermans., .Eerherstel voor Frank Pepermans....
Dat die overrompelende deelname aan het posthume
huldebetoon aan de aflijvige bij sommigen kwaad
bloed zette, kon men enkele dagen later lezen in de
Journal des Tribinaux : .Ainsi l'executif et le legislatif
ont-ils honore un homme que le judiciaire venait de
condamner>>.
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En verder: .Elie a profondement choque notre magistrature....
Dit artikel verwekte heel wat reacties, vooral bij de
stafhouders mr. Jean Van Ryn en mr. Louis Aendekerk, die de Journal des Tribunaux van antwoord
dienden : .La presence d'hommes politiques , celle
méme d'un evéque, aux funerailles d'un chef d'industrie condamne avec sursis et gracie, doit-elle,
comme l' assure l'auteur de l' article, &re consider&
comme un camouflet au pouvoir judiciaire, et susciter
l' indignation de la magistrature et du barreau ?
N'est-il pas vrai, au contraire, que la sanction penale
consiste dans la peine et non point dans on ne sait
quelle interdiction de manifester a celui qui en fait
l'objet, mort ou vif, ses sentiments ?
Comment le barreau pourrait-il, sans manquer a toutes
ses traditions, approuver une telle interdiction alors
que surtout le proces lui-meme lui avait donne de
nombreux motifs d'inquietude et que de surcroit le fils
du daunt est un des nOtres ?
La foule innombrable qui assistait aux obseques, et oil
grands et petits se melaient, y etait assurement attiree
par des sentiments parfaitement respectables : la reconnaissance pour tous les services rendus, et aussi la
pitie pour un homme unanimement apprecie, dont la
carriere exceptionnelle, fruit de son travail, avait ete
irremediablement brisee par l'application d'une disposition legale inexorable, et en depit de la grace
accord& par le Roi. Parmi les assistants, beaucoup
etaient persuades que c'etait ce drame qui lui avait
cofite la vie..
Meteen veroordeelde de Journal des Tribunaux niet
alleen de hoogste politieke en sociale leiders van dit
land maar meteen heel de financiele en industriele
wereld, zowel de ondernemers als de arbeiders.
Zij alien — die duizenden en nog eens duizenden —
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hadden inderdaad de vermetelheid opgebracht een
laatste groet te brengen aan een eerlijk man die door
zijn uitzonderlijke werkkracht en zijn onbetwistbare
bekwaamheid uit heel de wereld miljarden-opdrachten
wist binnen te halen.
Zij allen hadden de vermetelheid opgebracht aanwezig
te zijn op de uitvaart van een man die het slachtoffer
werd van een onvoorstelbare huichelarij. Iedereen
weet dat de business-wereld aan mekaar hangt van
.pleziertjes.. Frank Pepermans heeft mee-geheuld,
met of tegen zijn zin, gewoon omdat iedereen het
deed. Ook zijn .concuffenten., die zeker niet heiliger
zijn, maar die toevallig niet werden betrapt.
Frank Pepermans heeft inderdaad .mee-gespeeld..
op verzoek van Germain Baudrin, werd voor een zgn.
zwaar sociaal geval (in werkelijkheid was het een
huwelijkscadeau voor een van zijn secretaressen)
kosteloos een televisie-toestel geleverd.
Zij alien hadden de vermetelheid opgebracht mee te
rouwen voor een man die, omwille van nog enkele
andere luttele geschenken, tot zes maand voorwaardelijk werd veroordeeld terwijl de schuldigen die in
het RTT-schandaal de Belgische gemeenschap voor
vele tientallen miljoenen hadden opgelicht, van
diezelfde magistratuur een .non-lieu. kregen !
Zij allen hadden de vermetelheid opgebracht op te
stappen achter de lijkwagen van een man die, geboren
in een arbeidersgezin, oneindig veel belang hechtte
aan de werkomstandigheden en de sociale vrede. (*)
Zij allen hadden de vermetelheid opgebracht aanwezig
te zijn op de begrafenis van een man die, onmiddellijk
na de overstroming te Ruisbroek, honderd personeelsleden naar het noodgebied stuurde om de zo

(*) Tijdens de Pepermans-periode werd Bell Telephone door geen enkele staking
getroffen.
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zwaar getroffen bevolking te helpen en van warme
eetmalen te voorzien. (*)
Zij alien hadden de vermetelheid opgebracht ite bidden
voor een man die staalhard geweigerd had dat .zijn»
mensen voor de oplossing van .zijn» geval op straat
kwamen of uit protest tegen wat zij noemden ode
gerechtelijke stompzinnigheid» het werk neerlegden.
Misschien jammer dat .zijn» mensen niettegenstaande de kordate weigering van hun grote baas het
toch niet gedaan hebben. Wellicht had Frank Pepermans dan vandaag nog aan het roer van zijn schip
gestaan als de grote kapitein naar wie heel Belgie nog
steeds zou opkijken. Wellicht zou het noodlot hem dan
niet zo snel of niet zo hard hebben toegeslagen. Wellicht... Een feit is zeker. VOOr hij op 16 december
1976 te New York aan de gevolgen van een hartaanval
overleed, was Frank Pepermans, bewust van zijn onschuld en van de onmondigheid van ons gerecht, een
gebroken man. Hij die door de grootsten naar de ogen
gekeken werd wanneer ze hem (o.m. voor Zaire) of
zijn diensten nodig hadden, lieten hem, in de moeilijkste uren en dagen van zijn leven, eenzaam alleen.
Wellicht daarom werd de uitvaart van Frank Pepermans wat Pourquoi Pas ? schreef : .Une ceremonie de
reparation.. En Pourquoi Pas ? voegde er nog toe :
.M. Pepermans n'est pas le seul, it n'est pas le dernier
A payer pour que l'hypocrisie soit sauve..
Wellicht daarom schreef het Belang van Limburg :
«En toen Frank Pepermans het opgelegde verdriet van
een paspoort zonder beroep in New York ging besterven, kon een hoop ministers weer opgelucht ademhalen..
Omdat de hoogste politieke gezagdragers, omdat de
groot-financiers, omdat de vakbondsleiders, omdat de
patroons, omdat de arbeiders massaal op de .konink(*) In het sedert zijn overlijden onaangeroerd gebleven prive-kantoor van Frank
Pepermans hangt een glazen gedenkplaat die hem door de dankbare bevolking van Ruisbroek werd overhandigd.
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lijke. uitvaart van Frank Pepermans aanwezig waren,
daarom beschouwden sommigen zich diep beledigd.
Was het niet Jacobus die zei : .Gij hebt de rechtvaardige gevonnist en vermoord, hij heeft geen verweer
tegen th, ?
*

Enkele dagen na de begrafenis richtte directeur Serge
Sorber, een der naaste medewerkers van Frank Pepermans, het volgende ontroerend schrijven aan mevrouw Pepermans :
Geachte mevrouw,
Nu de uitvaartplechtigheid voorbij is en de grootste
emoties verwerkt zijn, begint voor u de moeilijkste
periode : te leren leven met de grote leegte aan uw
zijde !
In den beginne lijkt het onmogelijk, vooral omdat u
het voorrecht had een uitzonderlijk echtgenoot te hebben .
Nooit ontmoette ik een man met dergelijke geesteskracht en personaliteit ! Met zijn bruisend enthousiasme en ongelooflijke feeling wist hij van het moeilijkste projekt een sukses te maken.
Met zijn haast naleve eerlijkheid en grote spontaniteit
was hij vaak kwetsbaar, maar hij wist zich steeds te
omringen door bekwame en loyale medewerkers. Met
een dergelijk team, waarvan hij de onvermoeibare
leider en motivator was, stond er geen maat op zijn
verwezenlijkingen.
Zo werd hij terecht aanzien als een topmanager van
wereldformaat, een zoals men in Belgie nooit gekend
heeft !
Bijna dertien jaar geleden aanvaardde hij mij als kaderlid, doch al gauw verworf ik zijn voile vertrouwen
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en werd ik bij zijn elite medewerkers ingeschakeld.
Toen begon de mooiste en ook de meest interessante
periode van mijn loopbaan : nooit heb ik met meer
enthousiasme en zelfvoldoening zo hard gewerkt !
Onder zijn stuwende leiding, soms keihard, dan weer
broederlijk begripsvol, werd het werk mij tot een
hobby !
En samen hebben we tegenslagen en meeval gekend,
maar meestal behaalden we uitzonderlijke resultaten.
lk begon van hem te houden als van een broer, om zijn
diepe en warme genegenheid, die hij meestal trachtte
te verbergen maar die bij zekere gelegenheden overweldigend door zijn bolster brak !
In onaanvaardbare omstandigheden is hij ons ontvallen en worden wij alien achtergelaten. Het is alsof
plots alles trager verloopt en wij ondervinden dat er
iets zeer belangrijks niet meer is : iets dat ons geloof,
zelfvertrouwen en durf gaf, iets dat ons voorheen op
hoge toeren deed draaien zonder dat we het ons zelf
realiseerden.
Hij is onvervangbaar, maar toch blijft er iets van hem
over : het zal ons helpen het verder zonder hem te
moeten stellen.
Nooit zal ik hem vergeten en mijn hele leven zal ik
hem met grote dankbaarheid gedenken, omdat hij mij
de kans gegeven heeft mezelf waar te maken, tot op
een hoogte die hij voorzag loch waaraan ikzelf
nauwelijks durfde geloven.
Het is echter niet alleen daarom dat ik u verzeker van
mijn blijvende sympathie en toewijding, maar ook uit
bewondering en waardering voor de prachtige echtgenote die u steeds voor hem geweest zijt !
Tijdens ogenblikken van ontspanning sprak hij vaak
over u en over zijn gezin, waarop hij terecht trots was
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en dat hij boven alles lief had.
Geloof mij, diep in zijn hart was hij een gelukkig
mens !
Thans moet ook u verder leven op de wijze zoals hij
het zou gewild hebben. Uw gezin, uw familieleden en
uw vrienden hebben u nodig ; er wordt nog veel van u
verwacht.
1k twijfel er niet aan dat u de kracht zult vinden om dit
alles te volbrengen.
Nu de relatie leidef-medewerker definitief verbroken
is, kan ik aan hem alleen nog denken als aan een
intieme vriend, en u, mevrouw, zult steeds op mij
kunnen rekenen voor alles waarbij ik u behulpzaam
kan zijn.
lk weet dat ik u hiermee niet echt kan troosten, maar ik
hoop aldus toch lets te kunnen bijdragen tot verzachting van uw verdriet.
Zeer hartelijk,
Serge Sorber
*

Wanneer in 1982 de geschiedenis van het honderdjarig
bestaan van Bell Telephone zal geschreven worden,
zal de periode 1963-1976 ongetwijfeld als de gouden
Pepermans-jaren worden geboekt.
In 1963, bij het aantreden van Frank Pepermans als
directeur-generaal — het was toen vijf voor twaalf —
werd de bedrijfsstructuur van Bell Telephone fundamenteel herzien.
Er werd gereorganiseerd, verjongd en gerationaliseerd. Dit alles leidde tot een explosieve expansie, een
opzienbarende technologische vernieuwing en een tot
dan toe nooit verhoopte opvoering van de export.
Dit uitzonderlijk dynamisch beleid ligt ongetwijfeld
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aan de basis van het feit dat Bell Telephone vandaag
nog een van de eerder zeldzame belangrijke Belgische
bedrijven is dat — ondanks de stagnerende internationale conjunctuur — niet of minder met fundamentele
moeilijkheden te kampen heeft en in de voorbije jaren
haar werknemers een normale stabiliteit kon bieden.
In de periode-Pepermans heeft Bell Telephone vijftien
miljard geinvesteerd in gebouwen, uitrustingen en
nieuwe ontwikkelingen. Naast de modernisering en de
uitbreiding van de bestaande gebouwen te Antwerpen,
Hoboken en Gent werden in de jaren 1963-1976
nieuwe bedrijven opgericht te Geel, te Wasmes en te
Villers-le-Bouillet, inplanting die redding bracht voor
de arbeiders van de tot sluiting veroordeelde .Fondeurs Hutois..
Zowel bij de uitbreiding van bestaande bedrijven als
bij nieuwbouw, werd op nadrukkelijk verzoek van
Frank Pepermans steeds maximaal aandacht besteed
aan de sociale voorzieningen.
Wat de technologische vernieuwing betreft was, in de
periode 1963-1976 een van de belangrijkste beleidsopties ongetwijfeld de met zware investeringen
gepaard gaande beslissing over te gaan tot de ontwikkeling van een nieuwe generatie telefooncentrales van
het electronisch type. De ingenieurs en wetenschapsmensen van Bell Telephone brachten deze taak
tot een goed einde zodat de onderneming met het
Metaconta 1 OC-systeem op wereldvlak een voorsprong kreeg en vandaag nog steeds heeft op haar
concurrenten.
De exportsuccessen die Bell Telephone sedertdien behaald heeft, zijn hieraan voor een aanzienlijk deel te
danken. Voor miljarden frank bestellingen gingen
hiermee gepaard o.m. door Australia, Joegoslavie,
Indonesia, Nederland, Noorwegen, Singapore, Bermuda-Eilanden en Hong Kong, waarvan de officiele
indienststelling van het opzienbarende systeem na de
flood van Frank Pepermans plaats had.
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Ook dank zij Frank Pepermans werken momenteel en
dit met het oog op het verzekeren van de toekomst
meer dan twee duizend personeelsleden in de research-, ontwikkelings- en engineeringsector. Daartoe werd voor 1976 een begroting uitgetrokken van
twee miljard frank.
Deze beleidspolitiek geeft meteen een verklaring
waarom Bell Telephone nog steeds een belangrijke
aantrekkingspool is en blijft voor de universitair afgestudeerden.
De research-activiteiten liggen vooral op het gebied
van het .toegepast onderzoek» terwijl bij de ontwikkelingsactiviteiten het eerder gaat om nieuwe producten systeem-generatie die op lange termijn de huidige
producten dienen te vervangen om de toekomst van de
onderneming veilig te stellen en zo mogelijk een expansie van de activiteiten te realiseren. Bij de ontwikkelingsactiviteiten gaat het ook om de verbetering van
de huidige producten door de toepassing van de modernste technieken en methodes teneinde hun concurrentieel vermogen te bevorderen wat betreft kostprijs, kwaliteit en aanpassing aan de markteisen.
Herhalen we tenslotte nog dat de exportactiviteiten in
de Pepermans-periode van 1,2 miljard in 1963 tot 8,5
miljard in 1976 zijn gestegen.
Talrijke nieuwe markten werken aangeboord o.m. in
Aruba, Peru, Saoedi-Arabie, Thailand, Venezuela,
Taiwan, Marokko, Mozambique, Turkije, Brunei,
Bermuda, Brazilie, Colombia, Finland, Ghana, Iran,
Mexico en Peru.
De historische miljarden-opdracht voor Bell Telephone werd geboekt in 1975. Opdrachtgever was de
Indonesische telefoonadministratie Perumtel, nl. voor
het duizelingwekkend bedrag van 4,6 miljard frank.
Dit is het grootste contract dat ooit door een Belgische
firma werd afgesloten. Het draagt de handtekening
van... Frank Pepermans.
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Het is steeds de stelling geweest van de raadslieden
van Frank Pepermans dat zijn proces gekenmerkt was
door flagrante inbreuken op art. 6 van het verdrag tot
bescherming van de Rechten van de Mens.
Het was dan ook logisch dat een ultieme poging werd
ondernomen om de zaak te onderwerpen aan het oordeel van het Europese Hof.
De tekst van het rekwest werd door Frank Pepermans
goedgekeurd.
Vooraleer hij in de mogelijkheid was het te ondertekenen, werd hij getroffen door de dood op16 december
1976.
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Frank Pepermans was voor de grote Bell-familie als
een goede huisvader. Bij het afscheid van trouwe
medewerkers was hij meestal aanwezig niet alleen om
mee te vieren maar vooral om hen te bedanken voor de
arbeid die ztj gepresteerd hadden voor Bell Telephone.
Op de foto : mevrouw C. Van Houtven, met 4()
dienstjaren: en M. Bellens, J. Van Camp, M. Lamberechts, L. De Bruyn, C. Galland, J. Van Ginteren,
J. Verachtert, F. Mees, R. Liekens, L. Cuypers en A.
Bellens, elk met 45 dienstjaren.

\ •\

In Memoriam
Frank Pepermans

In 1978 werd bij J.E. Buschmann op een beperkte
oplage een gedenkboek Frank Pepermans uitgegeven.
Het is niet enkel de patetiek van zijn laatste levensjaren die er toe geleid heeft de figuur van Frank Pepermans vast te leggen. .0ok zonder deze dramatiek. ,
aldus ere-gouverneur Richard Declerck in zijn ter verantwoording van dit In Memoriam, .was er in zijn te
vlug afgeknotte levensloop voldoende spanning om er
de zwaartepunten van te weerhouden.
Zeker is zijn onverbiddellijk noodlot er niet vreemd
aan dat wij niet aan de verleiding hebben kunnen
weerstaan om de summa van dit gevulde leven met een
sympathieke belangstelling te overschouwen..
Richard Declerck merkt verder op dat Frank Pepermans de slotfaze van zijn schitterende carriere niet
heeft mogen bereiken ; .maar men mag zonder overdrijven stellen, dat hij tijdens zijn ingekort bestek
resultaten heeft kunnen boeken, die zich gewoonlijk
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over verscheidene levens uitstrekken. Soms vraagt
men zich of of bepaalde persorthliteiten, die vroegtijdig worden weggerukt, niet onbewust een versneld
tempo hebben gegeven aan hun activiteiten en uiteindelijk een sluitende balans hebben opgemaakt in
minder tijd dan men dit pleegt te doen..
En verder :
«De afgestorvene zat nog zo vol plannen dat er ongetwijfeld leemten zijn overgebleven die hij niet heeft
kunnen vullen. Daarenboven zou hem de taak beschoren gebleven zijn de nodige aanpassingen te vinden in een krisistijdperk, in een overgangsperiode die
hem wellicht nog hogere eisen zou hebben gesteld dan
deze waaraan hij heeft moeten beantwoorden. In deze
over gans de wereld wankelende economie zijn het
personen van zijn slag waaraan de behoefte zich in de
eerstkomende jaren het meest zal laten voelen.
Maar voor deze thans opgerezen problematiek heeft
hij intussen een erfenis nagelaten die voor de strijd
tegen de moeilijkheden en voor de altijd noodzakelijke
wijzigingen een soliede basis heeft aangelegd.
Het is een felt dat ook in de elektronika onvoorziene en
soms overhaaste kenteringen aan de dagorde zijn en
dat ze voor morgen heel wat vragen stellen. Maar voor
de onmiddellijke transitie, voor hetgeen naar menselijke maatstaven kan worden voorzien had Frank
Pepermans het bedrijf waarvan hij de leiding had, met
een verjongde en een vernieuwde armatuur uitgerust
die voor de eerstvolgende jaren grote ontwikkelingsvirtualiteiten in zich sluit..
Volgens Richard Declerck was een van de doorslaggevende elementen van het welslagen van Frank Pepermans de snelheid van beslissing. Hij was een man
met vlugge reactie en men moest bij het voorbrengen
van een of ander voorstel niet lang op een stellingname
wachten.
dlet snelle besluit-nemen is vanzelfsprekend niet
zonder risico's.
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Zowel in de politiek als in het bedrijfsleven is het reeds
een oude klassieke betwisting of de voorkeur client
gegeven te worden aan de haastige beslissing of aan
het langzame wikken en wegen. Beide hebben en hun
aanhangers en hun verguizers. Het is zeer dikwijls de
handicap van de intellektualiteit door lange aarzelingen de goede kansen te laten voorbijgaan. In onderhavig geval heeft de gewiekstheid van de selfmade man
het gehaald boven de twijfels van de onzekerheid.
Hier hebben de berekende risiko's de slag thuis gehaald. Het verschijnsel is des te merkwaardiger daar
Pepermans tenslotte in hoofdzaak moest instaan voor
marketingproblemen in een domein van de techniek
dat hem tenslotte vreemd was.
Hij was gediend door de aanwezigheid van dit wondere fenomeen dat men uit instinkt bezit of niet heeft :
de intuItie. Vele sterke personaliteiten beschikken
over deze gave die berust op een soort voorgevoel
waarbij men zonder lange redenering spontaan op de
te nemen beslissing aanrukt, dit zowel ten overstaan
van personen als van problemen. Er is de spreuk die
zegt dat de eerste beweging de beste is . Ze biedt in
ieder geval het voordeel van het tempo in de aktie. Het
is vaak moeilijk te bepalen waarom het vertrouwen in
een persoon ofwel de afkeer ertegenover vaak zonder
veel informatie op het eerste gezicht tot stand komen.
Psychologisch is dit van grote waarde omdat de kadervorming erdoor vergemakkelijkt wordt, maar vooral
omdat het de personen waarmee men moet samenwerken onmiddellijk in vertrouwen brengt wanneer zij
het gevoel hebben dat zij dadelijk op een gunstige
appreciatie zijn onthaald. In een bedrijfswereld waar
uit de aard van de omvang de delegatie der opdrachten
in de vorm van een ononderbroken pyramide moet
kunnen werken is deze spontane vertrouwenverhouding van het grootste belang. Wanneer men
zich bijna a priori in de rug gedekt voelt, kan men
zonder veel aarzelen de opgedragen taak doorvoeren.
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Het schept ook bij diegene, die door snelle oordeelyelling de loop der zaken bepaalt en zijn ploeg stevig
opbouwt, een graad van zelfvertrouwen die ook voor
de verdere afwikkeling gunstig is. Het zou natuurlijk
gevaarlijk zijn daarbij in zijn eigen onfeilbaarheid te
geloven. Fouten maakt tenslotte iedereen, maar het is
reeds een voortreffelijk uitgangspunt wanneer men de
voldoening kan genieten dat men bij de meeste experimenten een juist waar,deoordeel heeft kunnen tot
stand brengen..
Richard Declerck had het vervolgens over de verhouding van Frank Pepermans tot de politiek.
.Uiteraard door de grote rol die hij moest spelen in de
Belgische ekonomie en in de buitenlandse handel was
het kontakt met de politieke gezagdragers van het land
een absolute noodzakelijkheid. Men zou de waarheid
geweld aandoen door het voor te stellen alsof het
treffen van de nodige vergelijkingen op dit terrein iets
vanzelfsprekends en automatisch zou geweest zijn.
Politiek en zakenleven kunnen elkaar doorkuisen maar
het zijn uiteindelijk zeer onderscheiden technieken. In
het zakenleven, waar de tegenstellingen van de konkurrentie een niet te ontkomen faktor zijn, is een snel
toeslaan vaak geboden. In het partnerschap regeringPepermans zal dit wel niet tot uitgesproken konfliktsituaties hebben gevoerd : uiteindelijk moest een
zekere gelijklopendheid van belangen tot akkoorden
voeren. Maar uit temperament reeds zal het Pepermans niet altijd licht gevallen zijn zich te verzoenen
met de metodiek die het openbare leven beheerst.
Dit wil niet zeggen dat hij onbegrip had voor de
noodwendigheden van het poltieke leven maar er zal
in zijn reakties wel iets geweest zijn van een zeker
ongeduld ten overstaan van de administratieve werkelijkheid..
De ere-gouverneur van de provincie Antwerpen besloot zijn nabeschouwingen met de vaststelling dat de
posthume hulde die Frank Pepermans werd gebracht
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ovan hoog tot laag, buiten en boven alle partijen en
filosofische opvattingen, een der meest ontroerende
belevenissen was die in lengte van dagen in het geheugen zal blijven van alien die ze hebben meegemaakt..
De opvolger van Frank Pepermans als president-afgevaardigde-beheerder, P.L. Janssens, noemde de aflijvige een selfmade man die Bell Telephone in 1963
precies nodig had om de toekomst van het bedrijf
veilig te stellen.
Vandaag weten we, aldus P.L. Janssens, dat zich bij
Bell in 1963 een wonder voltrok.
«Door vorming en instelling was Frank Pepermans
een commercieel man.
Zichzelf zag hij in de eerste plaats als verkoper. Zijn
grootste bekommernis was daarom het versterken van
Bell's traditionele positie op de exportmarkten en het
handhaven ervan tegen een steeds verder oprukkende
konkuffentie.
In feite beschouwde hij het omvangrijke en vitale
modernizerings- en herstruktureringsprogramma dat
hij bij Bell wist door te voeren slechts als een onderdeel van een immense kommerciele inspanning. Voor
hem was dit een noodzakelijke stap in de opbouw van
een organizatie die, tot volledige voldoening van het
klienteel, het geschikte produkt kon voortbrengen, op
het gepaste ogenblik en tegen de juiste prijs.
Vanuit dit perspektief was het ook dat Frank Pepermans in 1965 de beslissende stoot gaf aan de ontwikkeling van het eerste elektronische computergestuurde
schakelsysteem buiten de Verenigde Staten. Kenschetsend hierbij was dat het technische aspekt ervan
hem vrijwel niet interesserde. Maar vOOr de ingenieurs
die eraan werkten, had hij meteen begrepen dat dit
nieuwe koncept enorme kommerciele voordelen zou
bieden aan de firma die het als eerste op de exportmarkt zou brengen. Zodra de doelstellingen waren
afgebakend, viel telkens weer op hoezeer hij alle be175

trokken technici wist te motiveren.
Men kan zich afvragen hoe Bell Telephone gedvolueerd zou zijn zonder de historische ontmoeting van
1963 .
Het antwoord op deze vraag wordt ons jammer genoeg
maar al te vaak verstrekt door het voorbeeld van menig
Belgisch bedrijf dat met verouderde strukturen en beleidsmetodes en zonder aan hervormingen te denken
de zestiger jaren is ingegaan. De algemene ekonomische expansie kon nog enkele jaren de inherente
zwakheden verdoezelen. Maar toen de oliekrisis deze
euforie brutaal verstoorde, stond men voor herstruktureringsuitgaven die in een recessieperiode, zowel
om sociale als om financiele redenen, praktisch niet
meer door een bedrijf alleen kunnen worden gedragen.
Bell Telephone bleef dit lot bespaard, dank zij de
memorabele ontmoeting met Frank Pepermans in
1963 . »
Rik Daems, voorzitter-directeur-generaal van Ford
Motor, die we reeds aan het woord lieten, had het in dit
In Memoriam over Frank Pepermans en de automobielindustrie. De auteur noemde hem .een doordrijver, een suksesvolle, ambitieuse bedrijfsleider, zeer
geliefd door zijn personeel. Dat was Frank Peperrpans
in de automobielindustrie : een echte manager..
Volgens Minister van Staat Frans Grootjans, die met
Frank Pepermans aan het Koninklijk Atheneum te
Antwerpen studeerde en die steeds goede vrienden
bleven, was de aflijvige een eenvoudig man, met klare
geest, een ongewoon organisatievermogen, een
weinig geziene werkkracht en veel mensenkennis.
.Dit organisatievermogen, gekoppeld aan een haast
grenzeloze werkkracht, heeft hem toegelaten een leven te leiden dat in feite dubbel heeft geteld. Vooral
zijn naaste medewerkers zullen kunnen getuigen : dit
is ge6n legende. Zij, samen met de vele duizenden
arbeiders en bedienden waarvoor Frank Pepermans
zich in hoge mate verantwoordelijk voelde, weten dat
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hij inderdaad niets onverlet heeft gelaten om hun indrukwekkend bedrijf tegelijk zo Antwerps en toch ook
zo internationaal, op te stuwen tot op wereldniveau. lk
ken het aantal dagen niet dat hij in het vliegtuig, op
zoek naar nieuwe afzetgebieden, heeft doorgebracht.
Ik ken het aantal uren niet dat hij, soms vreselijk
vermoeid, aan konferentietafels, of werklunches heeft
gezeten. Ik ken het aantal telefoongesprekken niet dat
hij heeft gevoerd om, soms ver over zee, de eindbeslissing in een kontrakt of te dwingen. Ik ken het aantal
brieven niet dat hij heeft geschreven. Maar ieder jaar
zag ik de rimpels toenemen die op zijn voorhoofd en
rond zijn ogen de sporen vormden van de doorgaans
genadeloze strijd die hij moest uitvechten, niet alleen
tegen konkurrenten. Hij had ook veel mensenkennis.
Hoe zou het anders kunnen op de moeilijke posten die
hij in zijn leven heeft bekleed ? Maar zelfs deze uitzonderlijke mensenkennis heeft niet kunnen beletten
dat hij zich in sommigen heeft vergist. Dat hij dit heeft
moeten ervaren, in de moeilijke ogenblikken van zijn
leven, was voor hem de grootste teleurstelling,die hij
ooit heeft opgelopen. »
Een andere mede-student van Frank Pepermans was
Fernand Bertrand, voorzitter van Middelheim Promotors .
Frank Pepermans was iemand die van in zijn jeugd
reeds blijk gaf als een mensenleider te kunnen optreden. .Hij kon zich met grote wilskracht inspannen om
zijn doelstellingen te bereiken maar vergat nooit in de
menselijke verhoudingen zijn vriendschappen te verzorgen in de geest dat hij de gebreken of fouten van
zijn vrienden aanvaardde. Het was feitelijk omwille
van zijn sportbeoefening en zijn beroepsvorming een
man met kontrasten die zijn leven lang de regels van de
fairplay heeft toegepast.
Zijn optreden als bedrijfsleider in twee ondernemingen heeft het bewijs geleverd van de biezondere gaven
die tot uiting gekomen waren met het sukses dat deze
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instellingen gekend hebben..
Fernand Bertrand had het verder over de nijveraar .die
zich inspande voor het kulturele leven in Antwerpen..
Frank Pepermans was aktief lid van de Klub der 12,
een groep mensen o.w. wijlen Lode Craeybeckx, die
door het uitreiken van meestal belangrijke prijzen het
artistiek gebeuren in de akademie behartigden. Frank
Pepermans was ook beheerder-stichter van Middelheim Promotors en aan hem is het o.m. te danken
dat het schaakspel van Vic Gentils voor het
openluchtmuseum kon aangekocht worden.
«Het was een man die verrassend kon optreden, aangezien hij in menige besprekingen tussenkwam met
een doorslaggevende stem om de juiste beslissing te
nemen. Zijn persoonlijkheid toont menige facetten..
Met Frank Pepermans verdween derhalve niet alleen
een top-manager, maar ook een meceen.
Mgr. Jules Daem, oud-Bisschop van Antwerpen, belichtte in Frank Pepermans vooral de mens, de mens
«met een groot en warm hart..
.Frank Pepermans had vele vrienden. Hij had die
nodig. Een man als hij, die zo opgeslorpt werd door
een reuzezaak als Bell, moest zeker kunnen rekenen
op zijn vrouw en kinderen, maar ook op vrienden. Die
gezonde, sterke en verstandige man, gerijpt door aanhoudend hard werk en zelfstudie in binnen- en buitenland, kwam al wie hem kende voor als de kernvaste
leider, de onmisbare man. Hij Mom zeer hoog in de
bedrijfshierarchie ; zijn succes was ongemeen groot.
In zeer moeilijke tijden kon hij werk bezorgen aan
veertienduizend mensen en zijn uitgebreid bedrijf zijn
verdere ontplooling geven.
Hoe druk hij het ook had en hoe zwaar zijn opgave
was, Frank Pepermans stond in zijn gezin en bleef
houden van zijn vrienden. Hijzelf straalde
vriendschap uit. Daarom bouwde hij zich een groot
huis, waar hij zichzelf kon zijn, in familie, en vrienden
ontmoeten en ook zakenlui..
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De ere-voorzitter van het Verbond van Belgische Ondernemingen, Pol Provost, tekent in een pennetrek,
Frank Pepermans zoals hij was :
.Frank Pepermans heeft als persoonlijkheid enorm
bijgedragen tot het image van ons land in het buitenland. Hij was daar met recht fier op en hij had bovendien de kunst om zijn suksessen aan al zijn medewerkers toe te schrijven. Dat hij hier te lande vaak niet
begrepen werd, deed hem leed en dat een dergelijke
levenslustige en krachtige man met verdriet in het hart
is gestorven, blijft — spijtig genoeg — een van de vele
paradoxen van zijn buitengewone levensloop..
We beeindigen dit overzicht met de bijdrage van Rene
Marien, als journalist verbonden aan De Gazet van
Antwerpen, die een facet van het rijke leven van Frank
Pepermans belicht dat door sommigen minder gekend
is.
.Was Frank Pepermans een der grootste bedrijfsleiders die ons land ooit kende, zo schreef Rene Marien,
hij zou ontegensprekelijk een van de meest vooraanstaande en gezaghebbende sportleiders zijn geworden
indien het lot hem daartoe had voorbestemd..
Wat velen niet weten is dat Frank Pepermans reeds op
veertienjarige leeftijd vriendschap gesloten had met de
sport. Hij verpandde zijn hart aan de zwemsport en
maakte meest naam als waterpolospeler. Hij werd
zelfs opgenomen in de kern van de nationale ploeg die
in 1948 naar de Olympische Spelen van Londen trok.
Voor Frank Pepermans primeerde steeds de
ploeggeest, basis van het succes, niet alleen in de sport
maar ook in de zakenwereld..
Precies het stimuleren van deze teamgeest, eerst bij
Ford en later bij Bell Telephone, maakte van hem, wat
Maurice Valente noemde, .een pilaar van de Belgische economie..
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Mater Justitia, quo vadis ?

Dit ongemeen schrijnende gerechtelijk drama, waarin
Frank Pepermans de hoofdrol vertolkt, begon einde
maart 1973 toen een zekere Paul Demaegt, hoofdingenieur bij de dienst .gebouwen. van de RTT, in een
omstandige nota aan zijn rechtstreekse overste de
miljarden-verspillingen bij de Regie van Telegrafie en
Telefonie met een verbluffende scherpte aan de kaak
stelde.
Wegens uiting van beschuldiging aan zijn meerderen,
werd Paul Demaegt zondermeer geschorst.
Dat nam hij niet en trok toen naar Hugo De Ridder die
in De Standaard het RTT-schandaal aan de grote klok
hing.
Een uitgebreid onderzoek werd daarop ingesteld en de
onthullingen van Demaegt werden door het Hoog
Comite van Toezicht juist bevonden.
Het wanbeheer bij de RTT was dus overduidelijk
bewezen. Baudrin, steeds met de goedkeuring van
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minister Anseele, was er verantwoordelijk voor.
Men verwachtte dus het proces van de eeuw.
Merkwaardig genoeg kwam alleen Baudrin op de beklaagdenbank terecht en hij moest zich o.m. verantwoorden voor een vermogen, geraamd op ruim 25
miljoen frank, waarvan hij de oorsprong niet kon
aanduiden.
De openbare aanklager voor de Boetstraffelijke
Rechtbank, Pierre Van de Walle, zat meteen klem. De
.omkoper» was hem inderdaad onbekend. Pas op 4
november 1974 — het was reeds de 16e zitting in het
proces-Baudrin ! — viel zijn naam. In het openbaar.
Tot verrassing van elkeen. Het was niet ..., zoals men
had verwacht, het was ... Frank Pepermans, de president-directeur-generaal van Bell Telephone.
Het was een voorbarige beschuldiging. Een valse beschuldiging . Maar Frank Pepermans kon tegen Pierre
Van de Walle geen klacht neerleggen.
Aldus kwam Frank Pepermans terecht in de tredmolen
van de onderzoeksrechtmacht en geraakte er niet meer
uit. Om het aangezicht van Vrouwe Justitia te redden,
moest toch .iemand>> hangen en dat was dan Frank
Pepermans.
Had de openbare aanklager in het proces-Baudrin de
president van Bell Telephone niet voorbarig beschuldigd van actieve corruptie voor een bedrag van 25
miljoen frank, dan zou Frank Pepermans voorzeker
nooit verontrust zijn.
Het proces van de eeuw is er niet gekomen, want de
oprichters van de S.A. Societe d' Implantation et d'Investissements Immobilier werden eind october 1976
— omringd door een Waalse poltieke muur — ...
buiten vervolging gesteld.
Waar bleef in deze meer dan opzienbarende zaak de zo
geroemde scheiding van machten ?
Anderhalve maand later overleed Frank Pepermans te
New York.
Vrouwe Justitia, waarheen gaat gij ?
182

Met «Het Proces Pepermans» is Jos Cels aan zijn zesde non-fiction-story.
Het begon met <<De zaak De Laere», een geschiedenis die indertijd heel wat
opzien baarde. De dag dat het boek op de markt verscheen werd Frans De
Laere , die toen reeds tien jaar onschuldig in de gevangenis zat, ... in
vrijheid gesteld.
Dan volgde een prhneur : «Meneer Arseen en de Rechtvaardige Rechters»
waarvan wijlen burgemeester Lode Craeybeckx getuigde : .Mijn vrouw las
uw boek in een adem. 1k in drie ...»
Naar aanleiding van het verschijnen van dit boek werd een premie van een
half miljoen uitgeloofd aan de vinder van het verdwenen paneel van het
wereldberoemde Lam Gods-retabel.
.Zij waren onschuldig» bracht een overzicht van de gerechtelijke dwalingen in ons land en was meteen een pleidooi voor een versoepeling van de wet
op de herziening van processen.
lk zat 31 jaar onschuldig in de gevangenis werd het relaas van een man
die tot levenslange dwangarbeid werd veroordeeld voor een moord die ...
niet gepleegd werd, zijn vrouw wachtte al die tijd op zijn invrijheidstelling.
En tenslotte : «1k zweer de waarheid to zeggen., een verzameling van acht
opzienbarende assisenzaken die indertijd, sums jarenlang, de gemoederen
van heel de vlaamse bevolking en enkele zelfs van heel de beschaafde
wereld hebben beroerd.

