
POLlTlE SCHAARBEEK 
Colimonplein 1 

1 1030 Brussel Gemeentehuis. 

VERHOORBLAD 

DATUM : 18/03/97 - UUR AANVANG : 14H30 ELNDE :17H00 

IDENTITEIT POLITIEAMBTENAAR : BREYDELS Luc, Adjunct-Commissaris- 
Hoofdinspecteur van Politie te Schaarbeek. 

IDENTITElT VAN DE VERHOORDE PERSOON : SMOLDERS Jacqueline, geboren te 
Leopoldsburg (Limburg) op 03/08/1935, gepensionneerd, gehuwd, wonende te Schaarbeek, 
Louis Bertrand laan 102, die ons verklaart : 
Ik wens mij uit te drukken in de Nederlandse taal. 
Ik ben ernstig ziek en zie de toekomst niet al te rooskleurig meer in, en daarom wou ik toch 
nog iets verklaren in verband met de vermoorde en verdwenen kinderen waarvan het 
onderzoek gebeurt bij het parket en de onderzoeksrechter te Neuehateau. 
Het betreft zedenfeiten en mogelijke personen die ennee verband houden en die gezien hun 
functie of verleden eventueel banden hebben met de daders of vermoedelijke daders van de 
recente kindermoorden waarvan sprake in de aetualiteit. 
In 1969 werd er een club opgericht die de benaming had « LE STANLEY)). Ik overhandig u 
een voorlopige lidkaart vas destijds met het nummer 0138. Op die voorlopige lidkaart staan 
telefoonnummers geschreven met de hand. Dit zijn de telefoonnummers van destijds van 
HOFMANS Marcel privi alsook deze van zijn bureau bij IBM. De club was gelegen te 
Brussel, rue de l'Evêque 15. Hei betroîhier een VZW. De club was gelegen op de I o  en 2' 
verdieping van het pand, en werd uitgebaat door de genaamde HOFMANS Marcel en een 
zekere Norbert. Ik ken de familienaam van deze medeuitbater niet, noch andere gegevens 
over zijn identiteit of adres. Ik weet wel dat ze beiden in deze periode werkzaam waren bij 
IBM te Brussel. 
Ikzelf was net tenig in Belgie na een vijfjarig contract te hebben volbracht als lerares in 
Tunesie. Ik zocht uiteraard werk. Ik vond er wel bij de verzekeringen ZURICH te Brussel, en 
ik verdiende er destijds 9000 frank netto per maand. Op een dag zag ik een oproep staan in 
een kroniek van een soort van streekkrant zoals de VLAN. Deze oproep was gerieht aan alle 
kolonialen die terug uit Belgisch Congo in Belgie waren. Er werd gevraagd om de opening 
van een club, « LE STANLEY », bij te wonen. HOFMANS Marcel was een vriend en ik wist 
dat ik eventueel via hem aan een beter betaalde job zou kunnen geraken en ik ben naar die 
opening gegaan. Het feest begon omstreeks 20H00 denk ik en we kregen gratis champagne tot 
23H00. Na dit uur moesten we de Champagne zelf betalen en dit à rato van 3000 frank per 
fles. Ik heb er zelf geen betaald, want met 9000 frank per maand kon ik mij dit niet 
veroorloven maar er waren genoeg mensen met geld die mij gerust lieten meedrinken. In de 
club zelf vroeg men ons bij het binnengaan in welke streek in Congo wij geweest waren. 
Ikzelf kwam uit Stanleyville, en men voegde rnij bij de gasten die eveneens uit deze streek 
afkomstig waren. Onze identiteitskaarten werden gevraagd om de namen in een register te 
noteren en HOFMANS Marcel zocht vooral naar de mensen met geld en die vooraanstaande 
functies hadden. Magistratuur, hogere gegradeerden van Politie en leger, dokters adelen enz. 
A 



Rond middemacht werd pas duidelijk hoe de bedoelingen waren in de club.We dienden 
eveneens 100 frank te betalen voor de voorlopige lidkaart zodat we een tijdlang in de club . 
rnochten komen. 
Mevrouw PYPERS of PIEPERS of PIPERS, die ik kende begon op de bar een striptease te 
doen. Toen ze gans naakt was kwam er een 2" vrouw van achter de bar tevoorschijn die met 
haar sexuele handelingen begon uit te voeren voor iedereen. Er kwamen al snel nog 2 
mannen zich in het spectakel mengen en ze bedreven sex met elkaar voor alle genodigden.. Ik 
maak er u attent op dat Mevrouw PYPERS de naam van haar echtgenoot droeg, zijnde 
Mijnheer PYPERS. Deze man was een topfiguur bij IBM te Brussel. Ik weet ook nog dat zij 
een dochtertje had van 1 of 2jaar en dat zij een diploma van ondenvijzeres bezat. Ik denk 
echter dat ze dat beroep nooit heeft uitgeoefend. De vrouw die eveneens naakt van achter de 
bar kwam en sexuele handelingen deed samen met mevrouw PYPERS noemde zich 
Emilienne. Mevrouw PYPERS, ivas sindsdien een actieve deelneemster aan de vele orgiën 
die georganiseerd werden vanuit de club. Zc kreeg later een voomame job bij de EEG waar ze 
thans nog altijd werkt, 
Zij was de vriendin van een dolder zijnde MICHAUX Claude. Ik toon u een boek waarin de 
narnen van alle dokters staan en ik toon u meer gegevens van deze d0kter.U kan lezen met mij 
de volgende gegevens : « 12309496004 GEN Diploma UCL 28/09/59, ingeschreven op 
06/06/61, cabinet Rue Ten Bosch 18 1050 Brussel, tel. 537.09.1 1,  privé : Rue de Bosse-Biez 
97 1390 Grez-Doiceau, tel. 010184.26.44 ))(exact red.). 
Mijn bedoeiing was aan een beter betaalde job le geraken via HOFMANS Marcel. 
Ik ben hen de dag na de opening terug gaan opzoeken en daar zei hij mij dat ik eventueel als 
vestiairiste in de club kon werken en aangezien er veel mensen kwamen met veel geld zou ik 
wel een mooie cent kunnen verdienen. Hij dacht eveneens aan het opstarten van een 
huwelijksbureau waarvan ik de gerante zou zijn. Hij stelde rnij eveneens voor om deel te 
ncmen aan de « sexfuiven » daar er daamee zeer snel geld op te rapen vie1 . Ik heb dit laatste 
geweigerd. 
Flij sprak mij dan ook over een bijhorende activiteit van de club die zou ptaatsvinden op de 2" 
verdieping van het pand. Het zou daar gaan over foto en filmamusement. Het was uiteraard in 
de pornosfeer.Er werden daar sexfuiven, orgieën enz. Gehouden. Soms brachten ze pote 
honden naar boven op die verdieping, en ik vermoed dat men er bestialiteiten mee uithaalde. 
Hij liet zelfs een rood flikkerlicht installeren op die 2' verdieping die iverd aangezet via een 
knop achter de bar op de 1 O verdieping indien er een controle van de Rijkswacht zou 
plaatsvinden. Van de politie had hij blijkbaar niets te vrezen, hij had blijkbaar enkel schrik 
voor de Rijkswacht. Op de gelijkvloers van het pand was het café « ANGLAIS » gekgen. 
In de club was er een lid die ik niet bij naam kende maar die over een privevliegtuigle 
beschikte. HiJ vloog naar Zwitserland om de pornofilms te gaan halen voor tc LE 
STANLEY P. Ik weet dat deze films van Zweden werden overgevlogen naar Zwitserland waar 
het bedoelde lid ze ging ophalen. 
Op een dag, eind 1969, is dit vliegtuigie neergestort boven de provincie Namen met al het 
pomomateriaal aan boord. De politie is er tussenbeide gekotnen, en al het pomomateriaal 
werd in beslag genomen. 's Avonds had HOFMANS Marcel echter alle copieën van de films 
in zijn bezit, dank zij de tussenkomst van vemioedelijk belangrijke personen uit de 
gerechterlijke sfeer van Namen. Het neerstorten van dit vliegtuigje was te wijten aan 
brandstofgebrek. 
In de club « LE STANLEY )) was ook een zwart meisje tewerkgesteld achter de bar. Toen ik 

zag van de advocate van NlHOUL, meen ik haar herkend te hebben. De gelijkenis 
Ik bedoel uiteraard de advocate BARANUYA.  





Toen ik de beelden zag over het temgvinden van het Iijkje van LOUBNA Benaissa, werd 
mijn aandacht onmiddelijk getrokken door de vader van de moordenaar van het kind. 
Hij droeg wel een blauwe stotjas en was kalend en iets dikker dan voorheen, maar ik herken 
hem als een ex-coloniaal en lid van de club « Le Stanley D. 
De vader van DUTROUX is ook een ex-coloniaal, evenals de vader van de moordenaar van 
Loubna BENAISSA. Ik vermoed dat HOFMANS Marcel, MICHAUX Claude, eveneens 
ex-colonialen NIHOUL kennen of op zijn minst hem gekend hebben. Bovendien de plaats 
van de laatste club te Etterbeek en de woonplaats van NIHOUL en destijds DUTROUX in de 
zelfde gemeente of aangrenzende gemeente Elsene kan eveneens een bruikbaar element zijn. 
Tot slot wens ik u nog een lijst van personen te geven die eveneens allen lid waren van « Le 
Stanley », en alhoewel ze nu wel gehuwd zullen zijn en misschien niet yaag  over hun 
verleden zullen praten toch eventueel bijkomende of gelijkaardige infonnatie zullen kunnen 
geven. Ik ken alle identiteiten niet volledig maar ik geef u wat ik mij herinner. 
Mijnheer BUYLE, topman bij UNION CARBIDE. 
Een zekere Hubert, eveneens werkzaam bij UNION CARBIDE. Ik herinner mij dat hij maar 
een stompje van zijn a m  overhieid. 
Mijnheer COOREMAN of DE COOREMAN, topman bij de bank de GROEVE. 
Mijheer WOLFERS, zijnde een zeer rijke juwelier. 
Het koppel GERARD die uiteindelijk concierge waren op de zetel van de CVP, einde van de 
jaren 1970, Twee Kerkenstraat. 
Ik vraag u uitdrukkelijk om deze informatie rechtstreeks over te maken aan Neuchateau, daar 
ik geen vertrouwen heb in andere parketten. U deelt mi; mede dat u via uw 
Hoofdcommissaris het parket van Neuchateau zal inlichten en dat u dan de onderrichtingen 
van dit parket zal volgen. 
U legt mij eveneens uit dat u in dit stadium geen enkele persoon wenst te contacteren of op te 
zoeken in verband met mijn verhoor daar u anders het risico loopt om een aan de gang zijnde 


