
ATEA_PABX_oorlogsbuit.doc 1 van 12 6-Feb-12 

Een oud adellijk geslacht, een kasteel, het Amerikaans 
leger, en een ATEA telefooncentrale tijdens WO II 
Wat voor een verband moeten we daar tussen zoeken? Laat ons eerst wat 
achtergrond informatie geven. 

1.1 Geschiedenis van het kasteel van Wégimont 

 
Het kasteel op het domein van Wégimont  

Bron: Wikipedia 

De adellijke familie d’Oultremont 

Hoewel het kasteel vermoedelijk van de 13de eeuw dateert, vindt men er pas 
in 1574 sporen van in de archieven1. Het zou ook in 1636 verwoest zijn 
geweest. De familie d’Oultremont een oud adellijk geslacht, dat gedurende 
eeuwen leefde in de omgeving van Luik, verwierf in 1756 dit  groot domein en 
kasteel van Wégimont2. Deze familie verbleef op dit landgoed tot omstreeks 
1920. 
Vermoedelijk werden, zoals in vele gevallen in die periode, de onderhouds- en  
personeelskosten te hoog, om het kasteel met hofhouding te handhaven, en 
werd het van de hand gedaan3. 

De provincie Luik 

Alhoewel de provincie Luik het complex reeds in de vroege jaren 1920 
verwierf, duurde het tot 1937/1938 alvorens het werd opengesteld voor het 
grote publiek. Er werd een ganse recreatieve infrastructuur uitgebouwd voor 
de werkende klasse, die “congé payé” had verworven, en dus nood had aan 
recreatiemogelijkheden. Men heeft er zwembaden, miniatuurgolf, sport-
terreinen, speeltuinen, een camping enz., aangelegd en in het kasteel zelf er 
is ook een soort congrescentrum.  

                                            
1
 http://fr.wikipedia.org/wiki/Ayeneux#Ch.C3.A2teau_de_W.C3.A9gimont 
2
 “Le château de Wégimont, avec ses immenses domaines, entra dans sa famille le 29 mars 
1756 grâce à l’achat de cette seigneurie par ce même Jean d’Oultremont au Prince-Évêque 
Jean-Théodore de Bavière”;  
zie http://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_d%27Oultremont#Liens_externes 
3
 
http://www.soumagne.be/sites/modules_ntl/visiteur/soumagne2006/pages/serviceslocaux/tour
isme/histoirelocale.cfm 
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Vermoedelijk is bij de herinrichting door de provincie een kleine telefoon-
centrale van ATEA makelij , met 4 interne lijnen en één buitenlijn geïnstal-
leerd. De levering en installatie is meer dan waarschijnlijk door de RTT ge-
beurd4.  

Bezetting tijdens de tweede wereldoorlog door de Duitsers 

Tijdens de bezetting wordt het kasteel in beslag genomen door de Duitsers, 
en werd het tussen 1942 en 1944 gebruikt in het kader van de  (foute) 
“Lebensborn” actie van de Duitsers5. Na de eerste wereldoorlog kende men in 
Duitsland een bevolkingsafname, en men had een actie opgestart om het 
geboortecijfer op te krikken.  

Ideologische grondlagen van Lebensborn 

De Lebensborn Vereniging was een ideologisch gegrondvest project van 
Heinrich Himmler. Centraal doel van de vereniging was het voorkomen van 
abortus en daarmee de verhoging van het geboortecijfer. Men besloot 
ongehuwde moeders met “Arische” kinderen te laten bevallen onder hun 
toezicht. 

Oprichting van opvangcentra 

In dat kader werden in alle bezette landen opvangcentra opgericht. In België 
was dit op het domein van Wégimont, en stond het bij de Duitsers bekend als 
“Heim Ardennen”. Hier herbergde men ongeveer 30 moeders. 
Een andere bron6 zegt dat de Duitsers het domein gebruikten als “Rest & 
Recreation” voor hun troepen tijdens de oorlog. Het één sluit het ander echter 
niet uit.7 

Komst van de geallieerden: 1944/45 

Toen in de periode 1944/1945 de geallieerden in België kwamen, namen de 
strijdkrachten van het “US 1st Army” het domein over van de weggevluchte 
Duitsers.  De divisie “4034 Signal Operations Company”, die de telecommuni-
catie verzorgde op het slagveld vestigde daar zijn hoofdkwartier8.  
Men vond in het kasteel een kleine ATEA telefooncentrale, en schakelde die 
in, in hun netwerk. 
De Amerikanen hadden, een voor die tijd, hoog technologisch communicatie-
netwerk. Dat zij een kleine ATEA-centrale inschakelden heeft vermoedelijk te 
maken met een connectie met het publieke Belgische telefoonnetwerk9.  
Toen op het einde van de oorlog het Amerikaans leger terug trok, was er een 
jonge luitenant- telecom ingenieur, de 28-jarige Frank D Reese, die besloot de 
ATEA centrale als oorlogsbuit te confisqueren, en mee te nemen naar de 
USA. 

                                            
4
 die het alleenrecht had op kleine installaties. 
5
 http://nl.wikipedia.org/wiki/Lebensborn 
6
 brief Frank D Reese aan Carlos Bekaert, 1 mei 1995. 
7 Een Amerikaans getuigenis vertelt over het kasteel: “This was taken over by the SS and a 
rest home created for resting members of that organization and their spouses or female 
companions, all with the object of creating an Aryan master race. It was known to us as "the 
baby factory." Zie http://www.3ad.com/history/wwll/dugan.pages/saga.pages/4belgium.htm 
8
 brief Frank D Reese aan Carlos Bekaert, 1 mei 1995 
9
 Maar dit is een beetje koffiedik kijken? 
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1.2 Wie is Frank D Reese? 

Frank D Reese10 werd geboren in Cortland, New 
York op 8 december 1917, als zoon van een 
dokter. Hij verloor zijn ouders vrij jong, en werd 
opgevangen door een oom. Zijn eerste contacten 
met telecommunicatie had hij toen hij als 
twaalfjarige enkele spoorweg-batterijen op de kop 
had getikt  en een telegraafverbinding opbouwde 
tussen het huis waar hij woonde, en dat van twee 
vriendjes. Dit was zijn eerste telecom-ervaring, zo 
wil de legende toch11. 
Hij haalde zijn “degree in Mechanical Engi-
neering” aan de Cornell University in 1939, en 
begon te werken bij de “General Telephone of 
Pennsylvania”. Van 1942 tot 1945 diende hij als 
luitenant bij de “Army Signal Corps”12, dat instond 

voor telecommunicatie op het slagveld. Na de oorlog werkte hij als supervisor 
bij verschillende telefoonmaatschappijen zoals General Telephone in 
Pennsylvania en de Pennsylvania Telephone Corporation, en kwam in 1957 in 
dienst bij GTE Service corporation als “engineering director”. 
Hij was blijkbaar niet de eerste de beste, want in 1960 werd hij benoemd tot 
President van GTE Automatic Electric Laboratories, een functie die hij 
bekleedde tot 1974. Met de overgang van elektro-mechanische naar elektro-
nische technologie in die periode waren het boeiende tijden! 
Hij ging naar North Pittsburgh Telephone Co. in Gibsonia Pennsylvania (een 
bedrijf dat telefoonnetwerken uitbaatte, zijn eerste “liefde”) , waar hij 
uiteindelijk op pensioen ging als  President en General Manager.  
Ook na zijn pensioen bleef hij actief, we vinden sporen in 2001 van een klein 
telecombedrijfje op zijn naam, hij kon blijkbaar niet stilzitten13.  
Frank D Reese was actief in verscheidene beroepsverenigingen (zoals de US 
Telephone Association) en hij leidde comités van het “Institute of Electrical 
and Electronic Engineers” (IEEE) , waar hij ook artikels voor schreef 14.   
De Amerikaanse zakenwereld, en specifiek de telecom-business betoonde 
hem de nodige eer. Na een IEEE award in 1974 kreeg hij vooral in de jaren 
1990 een gewaardeerde erkenning voor zijn activiteiten. Zo kreeg hij twee 
prestigieuze USTA15 awards 
- the Pacesetter (1991 ) en  
- the Distinguished Service Medallion ( 1994),   
voor "leadership in telephone  technology”.  

                                            
10
 Bron: zijn overlijdensbericht op http://bruggerfuneralhomes.com/obituaries/8386 

11
  Uit zijn “in memoriam” op http://wheaton.patch.com/articles/letter-to-the-editor-phone-

industry-pioneer-frank-reese-1917-2011 
12
 deel van het Amerikaans leger dat zich bezig houdt met telecommunicatie, achtergrondinfo 

zie http://en.wikipedia.org/wiki/Signal_Corps_%28United_States_Army%29#World_War_II 
en ook http://www.lonesentry.com/gi_stories_booklets/signalcorps/index.html , (zoek op 
“belgium”) 
13
 zie http://www.manta.com/c/mmc189j/frank-d-reese 

14
 o.a in 1950 voor IEEE “Dial Telephone Central Office Buildings for Small Communities” 

15
 USTA: United States Telecom Association 
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Tenslotte werd hij in 1997 geplaatst in de “Independent Telephone Hall of 
Fame”, waar belangrijke figuren uit de telecomwereld (andere dan die van 
AT&T, de “independent” ) in de kijker werden gezet. 
Frank overleed op 93 jarige leeftijd in 2011. 

Frank een technieker in hart en nieren 

 
De Atea centrale van Frank D Reese in een houten kist gebouwd 

Foto: Frank D Reese, 1995 

 
De Atea centrale van Frank D Reese met uitbreiding naar 8 lijnen en toonontvanger 

Foto: Frank D Reese, 1995 
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Ondanks zijn hoge positie bleef Frank zelf een technieker in hart en nieren. 
Van de oorlog had hij vanuit België een ATEA telefooncentrale meegebracht, 
die hij thuis installeerde, onderhield, en aanpaste naar de noodwendigheden. 
Zijn 3 zonen vonden het tof een telefooncentrale in huis te hebben! 
De originele ATEA centrale was uitgerust voor vier binnenlijnen en één 
buitenlijn. Toen hij in 1960 bij GTE Automatic Electric Labs president werd, 
kwam hij in contact met de directeur engineering van ATEA, dhr. Rudy 
Stehlik, een Amerikaan die in België woonde.  Die man leverde hem relais, 
andere onderdelen en de plans , waardoor hij de capaciteit kon uitbreiden van 
4 naar 8 lijnen. Tot ongeveer 1970 werden regelmatig reserve-onderdelen 
geleverd. 

• Toen de druktoetstelefoons populair werden, heeft hij een toon 
ontvanger  (DTMF receiver) van Automatic Electric toegevoegd om die 
toestellen met de ATEA telefooncentrale te laten werken, naast die met 
een kiesschijf. 

• Sommige functies waren met vooroorlogse technologie nogal primitief 
uitgevoerd. 

o De opwekking van de kiestoon  (de toon die men hoort als 
men de hoorn afneemt) heeft hij vervangen door een 
elektronische kiestoongenerator. 

o Ook de belstroomgenerator, die de bellen in de telefoons moet 
laten rinkelen, is vervangen door een modernere oplossing. 

Nieuwe contacten met ATEA 
• Ateaan Bob Gomperts, hoofd van de afdeling Industriële Systemen, 

had in  de jaren dat Frank Reese president  van GTE Automatic 
Electric Labs was, vele contacten.  Als de naam ATEA viel, werd even 
over de buitgemaakte telefooncentrale gesproken. 

• Luc Bruglemans, die begin jaren 1960 in Northlake werkte, en daarna 
verantwoordelijk was voor de ontwikkeling van de elektronische 
publieke centrales op  ATEA herinnert zich het volgende over Frank D 
Reese:” Ik heb de man nog gekend en ook gesproken. Het was een 
zeer grote, elegante man. Ik herinner me hem met een lachend 
gezicht.” 

• Carlos Bekaert, die vanaf 1979 productiedirecteur was, had in de 
jaren 1990 een groeiende interesse voor ATEA’s verleden, en trachtte 
een museum uit te bouwen. Hij had gehoord van Bob Gomperts  dat er 
een Amerikaan was met een ATEA centrale van voor de oorlog. Hij 
spoorde iemand op met die naam, en schreef hem een brief16. 

• Frank D Reese antwoordt een paar dagen later, en vertelde in het kort 
de geschiedenis van de ATEA PABX, die nog steeds bij hem thuis in 
werking was, 50 jaar na de oorlog! 

• Carlos gaf de “behandeling” van het dossier over aan Erik De 
Cooman, die meer informatie (zoals plans  en enkele foto’s) door-
kreeg. 

• Erik probeert via het pas in gebruik gekomen internet Frank D Reese te 
overtuigen om de ATEA PABX terug te bezorgen in ruil voor een kleine 
Siemens Hicom centrale voor thuisgebruik. 

                                            
16
 brief van Carlos Bekaert aan Frank D Reese, 25 april 1995 
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• Deze onderhandelingen lopen uiteindelijk op een sisser af, als Erik via 
andere kanalen verzocht wordt deze activiteiten te stoppen. 

Frank D Reese overleed in 2011, zijn PABX is vermoedelijk ergens op een 
recyclagepark verzeild geraakt. Spijtig dat we een dergelijke telefooncentrale 
niet hebben kunnen recupereren voor de “vrienden van het ATEA museum”. 
Maar zoals in het boek “fragmenten uit de ATEAgeschiedenis” op pagina 169 
staat, hebben we wel een 10 lijnen PAX (centrale zonder buitenlijnen) uit 1936 
met dezelfde technologie. 

Mortsel, 6 februari 2012 
Jan Verhelst 
Met dank aan de vrienden van het ATEAmuseum voor hun assistentie bij 
het tot stand komen van deze tekst. Mijn zus Greet heeft hem als een ware 
Arendsoog taalkundig uitgevlooid.  
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Bijlage: ATEA reklame vooroorlogse telefooncentrale 
4 lijnen 
Als we op de foto van de centrale kijken, vinden we een grote overeenkomst 
met een ATEAcentrale van 1936. Onze Amerikaanse vriend heeft hem wel in 
een houten kist ingebouwd. 
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Dit was een iets of wat technische folder uit 1936. Er was ook een meer 
commerciële folder, met een voor 2012 wat merkwaardige illustratie: 
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1.3 Internet info rond Frank D Reese 

Artikel in IEEE , 1950: 
Dial Telephone Central Office Buildings for 
Small Communities 

http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs_all.jsp?arnumber=5060331 

Frank D Reese krijgt IEEE award in 1974 http://www.comsoc.org/about/memberprograms/comsoc-
awards/armstrong 

Boek: Design Background for Telephone 
Switching (ABC of the Telephone) 1988 

http://www.alibris.com/search/books/qwork/1601538/used/Desig
n%20Background%20for%20Telephone%20Switching 

IEC Names Frank D. Reese Senior Director http://www.thefreelibrary.com/IEC+Names+Frank+D.+Reese+Se
nior+Director.-a0110250879 

Private company in 2001 http://www.manta.com/c/mmc189j/frank-d-reese 

Overlijdensbericht (obituary) Frank D Reese 
(2011) 

http://bruggerfuneralhomes.com/print/obituary.php?id=8386 

In memoriam Frank D Reese (2011) http://wheaton.patch.com/articles/letter-to-the-editor-phone-
industry-pioneer-frank-reese-1917-2011 
 

 


