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De zaak Brunnabend (revisited)

Aanleiding
Bij een bezoek aan het Algemeen Rijksarchief in Brussel vond ik een vermelding van het sekwester over
het dossier “Arthur Brunnabend, Edegem” van juni 19291. Aangezien de naam “Brunnabend” mij
bekend voorkwam (komt voor in de “Geschiedenis van Edegem” van professor Van Passen2 en in het
eerste boek van André Mens en Andreas Van Elshocht over de Eerste Wereldoorlog3), maakte ik een
kopie van het dossier.
Een heer Arthur Brunnabend die in de Patronaatstraat woonde had namelijk tijdens de oorlog de
gemeente Edegem voor de Duitse rechtbank gedaagd om hem schadevergoeding te betalen voor de
plundering van zijn huis. Na de oorlog was de gemeente Edegem een procedure begonnen om het
bedrag van die schadevergoeding plus de kosten terug te vorderen.
Het viel op dat men in het genoemde boek (bijlage C) over C.W. Brunnabend sprak terwijl het dossier
ging over een Arthur. Ook kende men noch de oorsprong van Brunnabend, noch de uitslag van de
vordering van de gemeente. Daarom deed ik opzoekingen om dit uit te klaren. De geschiedenis van
deze familie is die van vele Duitse families tijdens de Eerste Wereldoorlog.
Een bezoek aan het RA Beveren bracht uitsluitsel over de onroerende goederen van de familie
Brunnabend, inbegrepen de woning in de Patronaatstraat. In onze zoektocht vonden we de broer en
zuster van Arthur Brunnabend terug in de Verenigde Staten van Amerika. Alleen deze Arthur blijkt na
WO1 niet terug te vinden.
We kennen nu de oorsprong van de familie Brunnabend en het relaas van “de zaak Brunnabend”. Het
slot brengt ons zelfs bij historicus Raymond De GROODT, auteur van een geschiedenis van Edegem4.

Duitse inwoners van Antwerpen
In Antwerpen waren in het begin van de twintigste eeuw vele Duitse inwoners, veelal middenklasse of
hogere burgerij, dikwijls betrokken bij handel en horeca. Deze grote Duitse gemeenschap is na WO1
uit Antwerpen verdwenen door de uitwijzing in 1918. Een goed beeld hiervan, dus ook van de positie
van families als de familie Brunnabend, wordt geschetst door prof. Antoon Vrints in “De Klippen des
Nationalismus”.5 Deze Duitsers waren in minder of meerdere mate geïntegreerd in de Antwerpse
gemeenschap. Er waren uiteraard de verschillen in godsdienst (Lutherse protestanten) en er waren
ook Duitse scholen.
In het boek van André Mens blijkt de nationaliteit van de betrokken Brunnabend een punt van
discussie. Dit was voor de in Antwerpen wonende Duitsers een serieus probleem6. De Belgische
nationaliteit krijgen vergde naturalisatie - een gunst - aan te vragen nadat men 5 jaar in België woonde,
en waarvoor men redelijk veel moest betalen. Met de kleine naturalisatie werd men Belg, maar zonder
stemrecht. Dus bleef het aantal aanvragen beperkt. Als kind van een vreemdeling, geboren in België,
kreeg je sinds 1909 automatisch de Belgische nationaliteit als je minstens zes jaar in België woonde.
Om het nog wat ingewikkelder te maken: voor 1913 bestond in Duitsland een wet die maakte dat een
Duitser die in tien jaar niet meer in Duitsland had gewoond, zijn Duitse nationaliteit automatisch
verloor7. Er was echter geen duidelijkheid welke nationaliteit die dan wel had of dat hij staatloos was.
De Duitse nationaliteitswet van 1913 bood dan weer de genaturaliseerde Duitsers de kans om hun
Duitse nationaliteit te behouden.
Na de oorlog was dit de reden voor een Belgische besluitwet waardoor voor de Belgische overheid
iedereen die ooit in zijn leven de Duitse nationaliteit had bezeten, als Duitser werd beschouwd.
Bijgevolg konden hun bezittingen onder sekwester worden gesteld8.
Voor de Belgische wet kreeg elke vrouw automatisch de nationaliteit van haar man bij het huwelijk,
gebaseerd op het principe van de eenheid van het gezin. Het is pas vanaf 1922 dat de vrouw op haar
verzoek de Belgische nationaliteit kan houden. Deze aanpassing was het resultaat van de problemen
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van de Belgische vrouwen die met een Duitser getrouwd waren. Na de oorlog werden die met hun
man mee het land uitgewezen. Scheiden was toen hun enige mogelijkheid om in België te blijven.9
Deze twee principes lijken in de praktijk bij de familie Brunnabend niet echt toegepast, of toch niet
geregistreerd te zijn.
Maar laten we het relaas van de familie Brunnabend beginnen.

1894. Aankomst
Op 16 april 1894 komt in Antwerpen het gezin BRUNNABEND-BECKMANN aan uit Barmen10, Duitsland.

Figuur 1 Vreemdelingenpolitie Klapper 1886-1900 A tot C (SAA Inventaris nummer MA#23449).

De naam Barmen-Elberfeld werd in 1930
veranderd
in
Wuppertal
(NoordrijnWestfalen), waar nu onder andere het
Tanztheater Wuppertal van Pina Bausch
gelegen is. Barmen is een vindplaats van
resten van de Neanderthalers. Het is ook de
plaats waar veel textiel geverfd werd en
BAYER begon met de productie van
kunstmatige kleurstoffen uit teer.
Figuur 2 Ligging van Barmen.

Ze vestigen zich in de Sint-Jozefstraat 21, zesde wijk. Het immigratiedossier11 van 12 juni 1894 geeft de
samenstelling van het gezin (in het Frans):
1. Vader:
Charles (of Carl Wilhelm) BRUNNABEND, geboren te Barmen, Kreiz Elberfeld (Duitsland) op 10
november 1831. Hij is de zoon van wijlen Charles, geboren te Unna, Westfalen en van wijlen
Catherina Pohlhaus, geboren te Barmen. Hij is rentenier en leeft van zijn persoonlijk fortuin.
Zijn vorig adres was Carnaperstrasse 14 in Barmen.
2. Moeder:
Lydia BECKMANN, geboren te Barmen, Kreiz Elberfeld (Duitsland) op 7 april 1854 en gehuwd
op 10 juni 1878 te Barmen, Kreiz Elberfeld (Duitsland);
3. Charles (Karl Wilhelm of Carl Wilhelm of Charles Guillaume) BRUNNABEND, geboren te
Barmen, Kreiz Elberfeld (Duitsland) op 10 juni 1879;(15 jaar)
4. Arthur BRUNNABEND, geboren te Barmen, Kreiz Elberfeld (Duitsland) op 20 december
1881;(13 jaar)
5. Lydia BRUNNABEND, geboren te Barmen, Kreiz Elberfeld (Duitsland) op 2 maart 1884 (10 jaar).
Carl Wilhelm senior was bij de aangifte van de geboorte van zoon Carl Wilhelm junior in 1879 al
“Rentner” (wat zowel gepensioneerde als rentenier wil zeggen) op zijn 48 jaar. In de adresboeken van
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Barmen vinden we meerdere Carl, Wilhelm en Carl Wilhelm Brunnabend ’s, met beroepsvermelding
verver, verversgast, ververmeester. Een Carl woont in de Carnaperstrasse 20 in 1877 en heeft een
militair ereteken tweede klas.
Uit zijn overlijdensakte weten we dat hij voor 1878 weduwnaar van Julia Leimbach was.

1900-1910. Huwelijk Karl Wilhelm en zijn gezin
Het volgende wat we vernemen over deze familie is het huwelijk van de oudste zoon op 8 augustus
1900 te Mortsel, waar de familie woont12.
Uit de huwelijksakte blijkt dat Karls moeder Lydia BECKMANN13 op 17 juni 1896 in het stadsziekenhuis
van Barmen overleden is en de vader nu in Mortsel woont. Het militieattest in de huwelijksbijlagen
geeft aan dat de 20-jarige Karl Wilhelm, zonder beroep, in de lichting van 1900 het nummer 189
getrokken heeft waardoor hij “tot heden aan de verplichtingen die hem door de militiewet zijn
opgelegd” voldaan heeft, onderaan staat geschreven “zal niet opgeroepen worden”, dus hij is
“uitgeloot”. Hij moest daarvoor geen Belg zijn.14
De bruid is Elisabeth Mathildis MAES, geboren te Hove op 22 december 1876 als dochter van Jan Frans
MAES en Philippina Catharina VAN AELST. Haar ouders wonen in 1900 in Mortsel, de vader is slachter.
Het echtpaar heeft een huwelijkscontract15 bij notaris meester Jan Eduard VAN BROECKHOVEN te
Mortsel (dd. 7 augustus 1900), die ook getuige is bij het huwelijk. De ander getuigen zijn oom Jan
Cornelis MAES, 54 jaar, rentenier en broers Eduard Cornelis MAES, 27 jaar en Josephus Fernandus
MAES, 25 jaar, beide slachter en allen uit Mortsel. Vader Jan Frans MAES was ook koopman in vee en
schepen te Mortsel.
Uit dit huwelijk komen volgende kinderen:
1. Felix Philippus Carolus16, zoon geboren te Mortsel op 13 mei 1901, de vader is natiebaas;
2. Mathilde17, dochter geboren te Antwerpen op 6 februari 1904. Het gezin is immers op 10
augustus 1902 in Antwerpen op de Rijnkaai nummer 20 komen wonen, volgens de documenten18
van de Antwerpse vreemdelingenpolitie. Vader is natiebaas.
3. Lydia Franciska19, geboren te Sint-Gillis Waas op 21 oktober 1906, aldaar overleden op 5
december 190620; vader is koperslager, de moeder is dan herbergierster.
4. Frans Simon21, geboren te Sint-Gillis Waas op 18 mei 1908 en er overleden op 5 juni 190822; vader
is velomaker, de moeder herbergierster.
5. Lydia Francisca23, dochter geboren te Mortsel op 20 januari 1910; de vader is dan koperslager.

1901. Militie Arthur
In het archief van de Provincie Antwerpen24 vinden we Arthur BRUNNABEND vermeld bij de
dienstplichtige vreemdelingen (1886-1914) klasse 1901. Meer informatie over zijn status is er niet.

1902. Huwelijk Lydia
Op 4 augustus 1902 trouwt dochter Lydia BRUNNABEND te Mortsel25 met de Duitser Franz Arthur
SIMON, bediende, die in Turnhout woont en die geboren is te Löbau op 25 september 1875, zoon van
Ernst Ottomar SIMON, koopman en van Ida Maria GREULICH, die beiden in Oberneukirch in Saksen
wonen. Ook hier is meester Van Broeckhoven getuige, evenals Emiel Pohlhaus, 57 jaar, boekhouder te
Antwerpen en kozijn van de bruid26. In de huwelijksakte wordt geen huwelijkscontract vermeld.
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1904. Een advertentie
In de Gazet van Antwerpen verschijnt op 1 juli 1904 en later een
kleine annonce waarin (een) Brunnabend een paard, een dokkar en
getuig te koop aanbiedt. Wellicht is dat het einde van een loopbaan
als natiebaas voor zoon Karl Wilhelm, die begin 1904 in Antwerpen
woonde.

1905. Carl Wilhelm Sr koopt huis te Edegem
In 1905 koopt vader Carl Wilhelm BRUNNABEND27, zonder beroep, wonende te Mortsel, de woning
E
Gasthuisstraat 1 (kadastraal sectie B nummer 13 , 180m²) van Theodoor MAREELS. In 1908 wordt de
tuin vergroot met een deel van het aanliggend perceel B13m tot 675 m². (B13o). De tuin loopt tot aan
de Oude-Godstraat.

Figuur 3 Gasthuisstraat of Patronaatstraat 1

1910. Overlijden vader Carl Wilhelm Brunnabend
Op 25 juli 1910 dicteert de weduwnaar Carl Wilhelm BRUNNABEND zijn testament aan meester Jean
Edouard Vanbroeckhoven, notaris te Mortsel. Hij noemt zich grondeigenaar zonder beroep.28
Zijn dochter Lydia moet men een voorschot van 6000 frank geven, verder krijgt ieder van zijn drie
kinderen een derde van zijn goederen. Alle gelden gegeven tijdens zijn leven zijn ontslagen van
“wederbrengst”. Het kind dat zich hiertegen verzet zal aan ieder van degene die zijn wil eerbiedigen
10.000 frank als straf betalen.
De notaris noteert verder “gedaan, verleden, gedicteerd en geschreven ten woonhuize van de testateur
te Mortsel Lierse steenweg in de kamer gevende met een venster op het voorhofje tegen de Lierse
steenweg”. (Lierse steenweg en Statielei werd nogal eens door mekaar gebruikt in die tijd.)
Op 25 augustus 1910 overlijdt Carl Wilhelm (senior) BRUNNABEND29, op de Statielei 18. Zijn zoon “Carl”
die de aangifte doet, is nu mecanicien.

1910. Erfenis
Op 5 oktober 1910 wordt door de notaris op vraag van de kinderen Brunnabend de inventaris
opgemaakt30 van de nalatenschap van Carl Wilhelm Brunnabend op het adres Mortsel Oude God
Statielei nummer 19. Getuigen zijn Jan Baptist De Raedt en horlogemaker Michiel Drexeler.
Buiten een lijst van meubelen en voorwerpen, die in handen van zoon Arthur gelaten worden, zijn er
nog eigendommen en obligaties.
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1) Eigendommen onder Mortsel:
a) Een villa “jumelle” met hof en grond gelegen hoek Statielei en Pieter Reypenslei groot ca
1600 m², het één bewoond door de overledene het ander verhuurd, (Mortsel wijk C 282m,
282n en 282t, gekocht van Felix Cornelius Maes-Dievoort, grondeigenaar, akte verleden op 510-1900 (nu Statielei 46 en Pieter Reypenslei 4-6)
b) Een perceel grond in de Pieter Reypenslei ernaast, C282t, door ruiling met Louis Peellaert,
Antwerpen op 29-05-1909 (notaris Cols)
c) Villa Mathilde, in hout gebouwd, met tuin 1010 m², hoek P. Reypenslei en
Mechelsesteenweg, met hof, verhuurd. Kadastraal C266d en 266c, gekocht van de heer
Charles Corneille Guillaume MERTENS, klerk, op 27-11-1898 (notaris Van Broeckhoven) (nu
Pieter Reypenslei 70)
d) Een perceel bouwgrond tegen de Kerkstraat ca 330 m², onverhuurd C350d, gekocht van
Juffrouw Petronella Josephina HUYBRECHTS moutster, 19-05-1904 (notaris Van
Broeckhoven).
2) Een eigendom onder Edegem, Gasthuisstraat, verhuurd (150 frank per jaar) kadastraal sectie
B nummer 13o, gekocht van Jan Baptist Mareels, beeldhouwer te Diksmuide cum suis, op 1908-1905 (notaris Van Broeckhoven)
3) Verder zijn er nog obligaties voor 34000 mark. (Een mark was toen 1,05 frank waard!)
Karl en Lydia verkopen op 29 februari 1911 bij licitatie1 hun twee derden van de eigendommen uit de
erfenis aan hun broer Arthur31 waarbij deze bij zijn zus een schuld heeft van 40300 frank en bij zijn
broer Carl een schuld van 31300 frank, af te betalen op 10 jaar tegen 4,5% intrest. Deze schuld diende
gedekt door een hypotheek op de huizen, waarvoor een brandverzekering moest afgesloten worden
die enkel mits akkoord van de Karl en Lydia mag opgezegd worden. Ze verklaren dat alle eigendommen
samen 90.000 frank waard zijn.
Karl Brunnabend en Elisabeth Mathilde Maes sluiten op 22 juli 1911 een hypotheeklening32 van 3000
frank af met als onderpand een burgerhuis met verdiep, met grond en hof te Mortsel, Oude Baan 9
(Mortselvelden, 235m², wijk C245g), waar zij wonen.

1911. Huwelijk Arthur
Op 26 april 1911 sluiten Arthur BRUNNABEND en zijn toekomstige bruid, Josepha Hedwig Anna TEPPER
een huwelijkscontract33 af met scheiding van goederen. Arthur heeft enkel zijn kleren, juwelen, linnen
als persoonlijk roerend goed, alle andere roerende goederen in hun toekomstige woonst alsook geld
en obligaties zijn op naam van de bruid. Zij kan ook haar eigen roerende en onroerende goederen
zelfstandig beheren. Deze regeling wordt begrijpelijk als men weet dat de bruid de dochter is van de
heer Heinrich TEPPER en Lina GOETHE, voormalige eigenaars van hotel WESTPHALIA op het Statieplein
(nu koningin Astridplein) te Antwerpen.
Op 27 april 1911 huwt Arthur BRUNNABEND, zonder beroep, in Vremde34 met Hedwig TEPPER, zonder
beroep, die in Vremde woont bij haar ouders maar geboren is in Mulheim-am-Rhein (nu KeulenMülheim) op 10 juni 1884. Getuigen zijn Franz SIMON, handelaar, wonende te Turnhout, 36 jaar,

1

Verkoop door de gezamenlijke mede-eigenaars aan één van die mede-eigenaars om zo uit de onverdeeldheid
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schoonbroer en haar broer Willem TEPPER, 33 jaar, hotelhouder te Antwerpen. De bruid tekent met
Hedwig Tepper.

1914. Duitse inwoners moeten weg uit vesting Antwerpen.
Op 28 juli 1914 begint de Eerste Wereldoorlog. Op 4 augustus trekt het Duitse leger België binnen. In
de namiddag wordt de staat van beleg afgekondigd. De gouverneur van Antwerpen geeft op 6 augustus
de gemeenten de opdracht alle inwoners met Duitse of Oostenrijkse identiteit voor middernacht uit
de vesting Antwerpen te verwijderen35. Het is echter niet zeker of de Brunnabend ’s nog de Duitse
nationaliteit hebben op dat ogenblik: in 1914 zijn ze 10 jaar afwezig uit Duitsland. Bij de geboorteakten
en huwelijksakten wordt nergens een nationaliteit vermeld. Zo hebben de echtgenote van Karl en zijn
kinderen de Belgische nationaliteit, dus werd hij kennelijk bij zijn huwelijk niet als Duitser beschouwd.
Het gezin Brunnabend-Maes zal op 24 september 1914 in Woensdrecht (NL) belanden (zie verder).
Franz Simon zit dan al in Amerika, zonder echtgenote Lydia, die niet weet waar hij is (zie verder).
In Edegem wordt Arthur BRUNNABEND als spion opgepakt, vrijgelaten en de raad gegeven om naar
Nederland te reizen. Hij komt zo terug in Barmen, Duitsland en doet daar aangifte van een schadeclaim.
Hieronder zijn verhaal zoals het in Barmen werd genoteerd36 (vertaald uit het Duits).

Barmen, 16 november 1914.
De heer Arthur Brunnabend woont momenteel aan de Handelsstraße 16 (bij Mollerus) en verklaart:
Ik ben geboren op 20 december 1881 in Barmen en woon sinds 1894 in België. Sinds 3 jaar woon
ik in Edegem bij Antwerpen en bezit daar in de Gasthuisstraat Nr. 1 een woning, namelijk 1 huis,
bestaande uit 8 kamers, daaraan verbonden zijn remise en paardenstal. Ik runde een
vastgoedbedrijf in Edegem. Samen met mijn vrouw werd ik 8 dagen na het uitbreken van de
oorlog als spion gearresteerd door de Gendarmerie. Ik mag niet klagen over de behandeling. Ik
kende persoonlijk de burgemeester van Edegem en de rijkswachters. Misschien om deze reden
werden we na één dag van arrestatie vrijgelaten. Ik keerde toen met mijn vrouw via Nederland
terug naar Duitsland en kwam op 19 augustus in Barmen aan. Sinds ongeveer 3 weken verblijft
mijn vrouw bij haar getrouwde zus (mevrouw Boshold) in Hirschberg (Silezië).
Ik ben niet ingeschreven in het register van het Duitse consulaat. Sinds 1894 bezoek ik Barmen elk
jaar een paar dagen.2 - Toen we in Edegem werden gearresteerd, hadden we geen tijd om iets mee
te nemen; zelfs na onze vrijlating mochten we niet terugkeren naar onze woonst. Integendeel, we
kregen de instructie om onmiddellijk naar Nederland te reizen.
In Edegem liet ik de volgende waarden achter3: het al genoemde huis, waarin ik alleen met mijn
vrouw woonde, samen met een koetshuis en paardenstal, evenals alle meubels. Beiden waren
verzekerd tegen 30.000 frank bij General-Accident, Antwerpen, Meir 14 (Polisnr. 305857; Datum
van de polis: 11.7.1913). De verzekering liep tot 1923. Een tweede verzekering bedroeg vanaf 21
december 1908 10.000 frank. Het bedrijf heet Assurantie Compagnie van de Schelde in Antwerpen,
Venusstraat 32.
Ik kan natuurlijk nog niet aangeven hoe groot de schade is die ik loop. Het valt me echter op dat
mijn huis slechts zo'n 150 m buiten het vestinggebied ligt en dit gebied zwaar beschoten zou zijn.
Mijn zwager vertelde me ook dat Edegem zwaar vernield was. In het bijzonder vrees ik echter dat
de menigte mijn eigendom in beslag heeft genomen. Want al tijdens de eerste 8 dagen na het
2

Op die manier geeft hij aan dat hij nog steeds de Duitse nationaliteit heeft gehouden.
Hij spreekt niet over andere eigendommen, dus wellicht heeft hij de huizen en grond al verkocht, hij is immers
vastgoedmakelaar.
3
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uitbreken van de oorlog stond de rijkswacht volledig machteloos tegenover de activiteiten van de
menigte; Ik heb in deze tijd herhaaldelijk gezien dat de menigte plunderde, e.B. meubels en
dergelijke wegsleepte. Dus welke schade ik loop, kan ik voorlopig niet aangeven. Uit voorzorg meld
ik de schade die ik zou moeten lijden. Als ik morgen niet aan een bevel hoefde te voldoen, had ik
van de gelegenheid gebruik gemaakt om naar de staat van mijn eigendom te kijken.
Ik zou u willen vragen om verdere correspondentie met mijn vrouw te voeren (Adres:
Hirschberg/Silezië, treinstation (bij Boshold) die mij uw bericht zal doorgeven.
Waarvoor hij wordt opgeroepen en waarheen hij nadien gaat weten we niet. Kennelijk is het de bedoeling dat zijn
echtgenote in Hirschberg blijft. Wellicht is hij toch naar Edegem teruggekeerd om de schade op te meten.

1916 in Edegem

Figuur 4 Factuur wegens het vonnis van het Schiedsgericht (Bron: Gemeenterekeningen 1916)

Wellicht werd Arthur geïnspireerd door het voorbeeld van zijn schoonbroer Wilhelm TEPPER. Die eist
26802 frank van de Stad Antwerpen voor de plunderingen van zijn hotel Westphalia in de eerste dagen
van augustus 1914. Toen bestormde een menigte van wel duizend mensen het hotel, drongen
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erbinnen en sloopten veel. Het Antwerpse stadsbestuur werd in 1915 veroordeeld door het
“Schiedsgericht” tot het betalen van 20 000 frank.
In de Edegemse gemeenteraad wordt op 26 januari 1916 gemeld dat op 14 januari 1916 de gemeente
veroordeeld werd tot een schadevergoeding van 8000 frank en 480 frank proceskosten. Binnen de tien
dagen moeten deze sommen betaald worden. Procuratiehouder Theodoor Hellemans (eigenaar van
Villa Hilda in de Hovestraat) en landbouwer Gregoor Van Put lenen respectievelijk 5000 frank en 4000
frank aan de gemeente tegen 4% rente. De gemeenteraad keurt dit goed.
Ook besloot de gemeenteraad de onkosten te vergoeden voor de zes personen die op het proces als
getuigen werden gedagvaard.

In Edegem na WO1. Sekwester Brunnabend.
Op 17 december 1918 heeft deurwaarder De
Laet aan Arthur Brunnabend, voorheen
wonende te Edegem, nu zonder gekende
verblijfplaats, het bevel betekend (o.a. via een
advertentie in de krant, zie Figuur 5) zich
binnen de acht dagen aan te bieden bij de
rechtbank van eerste aanleg op het
gerechtshof te Antwerpen om zich te zien
veroordelen tot het betalen van 8480 frank
plus interesten vanaf 31 januari 1916.

SEKWESTER
Na de eerste wereldoorlog wordt beslist (onder impuls
van minister Henri Vandevelde) om de Duitser het land uit
te zetten evenals de met Duitsers getrouwde vrouwen.
Na de Eerste Wereldoorlog vielen eigendommen van
personen met een 'vijandelijke' nationaliteit onder
sekwester. Dit betekent dat het beheer aan de
Administratie van de Domeinen toekwam. Doel van het
sekwester was velerlei:
- in het economisch leven in België de eigen
industrie een voordeel geven;
- de anti-Duitse emoties in de publieke opinie
tegemoet komen;
- met de verkoop van aangeslagen goederen de
oorlogsschade vergoeden;
- de vroegere vijand onder druk zetten bij de
onderhandelingen.

Als garantie voor die betaling had deurwaarder
De Laet op 12 december 1918 beslag onder
derden betekend aan de heer Louis Torfs,
handelaar te Edegem (die enkele meubels van
Brunnabend in bewaring heeft). Dit wil zeggen
dat de sommen (of eigendommen) die de heer
Torfs (le tiers-saisi) aan de heer Brunnabend
Pas in 1929 werd beslist er echt een einde aan te maken
verschuldigd is, door de gemeente Edegem
door teruggave of vereffening.
worden opgeëist. Deze Louis Torfs is wellicht
de meester-schrijnwerker-herbergier, gehuwd met herbergierster Van Leemput uit de Strijdersstraat
(toen nog Dorpsstraat)37.
Op 11 december 1918 beveelt de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg in uitvoering van het
KB van 18 september 191438 het huis met tuin te Edegem, Gasthuisstraat sectie B nummer 13o van
Arthur Brunnabend onder sekwester te plaatsen. Dit bewarend beslag dient als waarborg voor de
terugbetaling van de som van 8480 frank, die het gemeentebestuur op 31 januari 1916 door een
uitspraak van het “Schiedsgericht” wederrechtelijk had moeten betalen aan Brunnabend.
Op 17 januari 1919 wordt advocaat CAROLY als sekwester aangesteld.
De gemeenteraad van 21 maart 1919 gelast het schepencollege de heer Arthur Brunnabend te dagen
ten einde teruggave te bekomen van de boete, gerechtskosten, vermeerderd met de intresten sinds
26 januari 1916. Als reden geeft men aan:
“Overwegende dat de gemeente in januari 1916 ten onrechte veroordeeld is door het Duitsch
gerecht om aan de heer Brunnabend een schadeloosstelling te betalen van 8000 frank, met
kosten, omdat bij hem alles met geweld zou geplunderd geweest zijn;
Dat de onkosten belopen 480 + 150 + 25 samen 655 frank of in ’t geheel 8655 frank;
Overwegende dat het bewezen is dat de heer Brunnabend ten onrechte heeft staande
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gehouden dat zijn huis volledig geplunderd is geweest met geweld, en daar de gemeente geen
onderhandeling kan aanknopen er zo haar geen ander middel overblijft dan hem gerechtelijk
te vervolgen.”
Op 19 september 1919 geeft Joseph De Winter, voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg
toestemming voor de openbare verkoop van de woning en de meubelen van Brunnabend. In de
aanvraag daartoe van 15 september wordt nog vermeld dat er ook nog een hypotheek rust op het huis
ter waarde van 2600 frank, waarvoor sinds lange tijd de rente onbetaald bleef.
Het huis wordt in december 1919 openbaar verkocht door Notaris Charles BREES39 op verzoek van
meester Georges CAROLY, advocaat (Comedieplaats 14, Antwerpen)40, handelend als sekwester der
goederen van Arthur Brunnabend, koopman, wonende te Edegem, dan verblijvend in Duitsland41. (Zie
Figuur 6 en Figuur 7)

Figuur 5 Stukje uit de krant “La Métropole” van 20 december 1918. Bron: Het Archief.
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Figuur 6 Gazet van Antwerpen 14 december 1919

Figuur 7 Voorlopige toewijzing (GvA 21 december 1919)

(Merk op: twee verschillende waarden in dezelfde herberg: herbergier Van Poyer woont er sinds
6-12-1919 in opvolging van Pieter Frans De Waele, gemeenteontvanger, schoenmaker en
herbergier. In de notarisakte van de verkoop staat wel dat de voorlopige toewijzing plaats had
in herberg “De Eendracht” bij de heer Henri Van Poyer, die samen met veldwachter Daelemans
tekent als getuige.)
De koper is (Karel Albert) Raymond DE GROODT42, (geboren te Kruibeke 2 augustus 1884, klerk, Lange
Clarenstraat 18 te Antwerpen), voor 14950 frank. De biedingen werden gedaan door diens vader, Joannes De
Groodt, handelaar, wonende te Antwerpen, Oude Koornmarkt 73. Enkele maanden later komen Joannes met
echtgenote en zoon er wonen.
Van het sekwester Arthur
Brunnabend
is
er
een
afrekening1. (Zie Figuur 8)
Van Arthur Brunnabend wordt
niets meer vernomen, het
verdere leven van zijn broer en
zuster
konden
we
wel
achterhalen.

Figuur 8 Afrekening van het sekwester Brunnabend

Figuur 9 Fragment uit de gemeenterekening van 1921.

In de gemeenterekening van
1921 kunnen we vaststellen dat
de zaak positief is uitgedraaid
voor de gemeente. Er wordt
een bedrag van 9000 frank
genoteerd onder de titel
“Boeten,
enz.”
met
de
vermelding “teruggaaf zaak
Brunabend”.
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De andere kinderen Brunnabend.
1.

Schoonbroer Franz SIMON in Amerika

Op 31 oktober 1910 landt schoonbroer Franz SIMON aan boord van de S.S. Lapland te New-York. Hij is
35 jaar, Duitser, zijn contact in België is Lydia SIMON, echtgenote in Tournai. Dit lijkt een foute vertaling
van Turnhout te zijn, want Franz woont nog steeds in Turnhout in 1911, bij het huwelijk van Arthur.
Volgens het formulier was hij dat jaar al eerder in New-York. Hij gaat naar een vriend Mr. Neuermann43,
97 Liberty Street in New York City.
Op 19 juni 1912 komt Franz opnieuw in Ellis Island aan boord van de S.S. Kroonland, vertrokken uit
Antwerpen. Nu noteert men zijn contact in België als “Wife Mrs. L Simon, rue Kersbeeck 9, Antwerp”.
(Als dit adres nog klopt, woonde hij mooi, want de Kersbeekstraat 9 is onroerend erfgoed.)
Vanaf 1914 woont hij in New York en Fitchburg (Massachusetts). Op 15 september 1914 verklaart hij
van Amerikaans staatsburger te willen worden. Hij woont dan op 211 Lafayette Avenue in Brooklyn en
is scheikundige (“chemist”). Op 30 december 1920 wordt hij in Brooklyn Amerikaans staatsburger en
op deze documenten staat dat hij gehuwd is en zijn echtgenote (bijna zeker niet Lydia) bij hem woont
in New York City, 350 – 11th Street (Brooklyn). Hij is dan manager en heeft een “importer” en een
“chemist” als getuigen.
Franz SIMON vraagt in 1923 een paspoort aan44. Het is de eerste keer dat hij de VS zal verlaten, na zijn
aankomst in juni 1912. Als beroep geeft hij op “verkoper van fotopapier” voor de firma Louis de Jonghe
& Co., Inc. Deze firma had vestigingen in New York City (71 Duane Street) en in Fitchburg, Mass. en is
gekend voor de verkoop en productie van “fancy paper”. Hij vaart met de SS Rochambeau op 24
november 1923 naar Frankrijk en België om fotopapier te kopen.

2.

Lydia Brunnabend

Op 25 juni 1914 zal Lydia een mededeling in het Belgisch Staatsblad laten verschijnen om haar man op
te roepen voor een rechtszaak45. Zij is kennelijk verlaten door haar man, en heeft beslag laten leggen
op de meubels in hun (voormalig) huis in de Kersbeekstraat. Waar en wanneer ze van Franz SIMON
gescheiden is, werd niet teruggevonden.
In 1928 vaart ze vanuit Bremen met de SS Columbus naar New York, om zich definitief in Amerika te
vestigen. Ze is “Handlungsgehilfin” (administratief medewerkster) en komt dan uit Heiden (kanton
Appenzell Ausserrhoden) in Zwitserland. Ze is een gescheiden vrouw die enkel Duits spreekt of schrijft.
Ze betaalt zelf voor haar overtocht in tweede klas46. Op 7 april komt ze in New York aan. Het blijkt uit
de immigratiedocumenten dat ze naar haar broer Charles wil, die dan al in Washington blijkt te wonen,
maar ze verandert van bestemming en reist naar een R. Schneider in Washington.
In 1940 is ze hoofd van het huishouden in nummer 808 van de 20th Street te Washington DC, tract 57,
Police Precinct 3 blok H647. Ze is logementhoudster. Lydia zal overlijden op 26 november 1972 in
Annapolis, Anne Arundel, Maryland48.

3.

Familie Brunnabend-Maes

1914. Karl Wilhelm vlucht naar Nederland
In de bevolkingsregisters van Woensdrecht, Nederland49, vinden we de inschrijving van de familie
Brunnabend-Maes op 24 september 1914. Dat is vlak voor de belegering van de vesting Antwerpen
begint. Zij wonen te Woensdrecht in huis C 41, maar blijven niet bij de pakken zitten.
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1915. Karl Wilhelm emigreert naar Amerika
Op 11 mei 1915 komt Charles Brunnabend (zoals Karl Wilhelm in de V.S. genoemd wordt) met de S.S.
Noordam aan op Ellis Island te New York. Hij komt uit Woensdrecht en gaat op bezoek bij zijn
schoonbroer Franz Simon. Zijn contact in Holland is Mrs. Brunnabend in Woensdrecht. Als beroep geeft
hij op “fitter”, monteur.

Figuur 10 Manifest van de S.S. Rotterdam vertrokken op 23-02-1916 uit Rotterdam.

Bijna een jaar later volgen zijn vrouw en kinderen50, allen met Belgische nationaliteit en van het
Vlaamse ras (sic) aan boord van S.S. Rotterdam. Ze vertrekken op 23 februari 1916 te Rotterdam (Fout!
Verwijzingsbron niet gevonden.). Als referentie geeft Elisabeth Mathilde haar broer Ferdinand Maes
op, die in Roosendaal verblijft. Ze hebben zelf betaald voor de overtocht en waren van plan om naar
haar schoonbroer F. Simon, Liberty Street 97 New York City, te gaan. Dit is op de
immigratiedocumenten (Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.) verbeterd in “echtgenoot Charles
Brunnabend, 176 South Oxford Street Brooklyn, New York”. De eindbestemming wordt het

Figuur 11 Manifest van de S.S. Rotterdam, vervolg.

noordwesten van de Verenigde Staten: Montana, Miles City.

Dat echtgenote en kinderen de Belgische nationaliteit hebben is niet gewoon, aangezien vóór 1922 bij
huwelijk de vrouw automatisch de nationaliteit van de man krijgt, die in 1915 als Duitser de Verenigde
Staten is binnengekomen. Waarschijnlijk werd hij in België niet als Duitser beschouwd.

Het leven van de familie Brunnabend-Maes na WO1
In een registratie op 9 september 1919 door de Local Board for Custer County, Miles City, Montana,
en de Local Board for Yellowstone County, Billings, Montana 51 vinden we Charles Brunnabend in Miles
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City, waar hij verklaart een Belgisch staatsburger te zijn (klein leugentje na het einde van WO1, want
bij immigratie was hij wel een Duits burger?) die als mekanieker werkt.
In 1920 bij de volkstelling leeft de familie in Elgin Park Island in het School District van Miles, Custer
County, Montana, met vader Charles als boer op de General Farm, vrouw Mathilde spreekt geen Engels
en zou (het Engels?) niet kunnen lezen of schrijven, zoon (Philip Felix) Charles Jr. werkt op de boerderij,
dochters Mathilde en Lydia Fr. (16 en 10 jaar) gaan naar school. Bij Charles wordt genoteerd dat de
documenten voor zijn naturalisatie ingediend zijn, de andere gezinsleden hebben het statuut van
vreemdeling (“alien”).
In 1926 komt Charles Brunnabend in de krant als hij een rechtszaak aanspant voor schadevergoeding
na een auto-ongeval52 in Montana. Hij eist 600$ schadevergoeding omdat de andere partij aan de
verkeerde kant van de weg reed. In eerste instantie kreeg hij er 100$ voor, in beroep 380$53.
Bij de volkstelling van 193054 woont “Chalis” (sic) Brunnabend en familie in Washington, D.C., Harvard
Street N.W. nummer 1123, waar ze een woning huren. Geen van hen ging het afgelopen jaar naar
school, maar ze kunnen wel lezen en schrijven en Engels spreken. Dochter Mathilde woont er niet meer
bij. Alle vier zijn ze genaturaliseerd. Vader Charles is ketelmaker voor de overheid (Navy Yard), Charles
Jr. is onderhoudstechnicus voor elektrische koeling, dochter Lydia is dactylo.
Dochter Mathilda of Tilla Brunnabend is gehuwd met Oscar Louis SAGEN Jr. en heeft twee zonen: Oscar
en Gerald (en later ook kleinkinderen). In 1930 wonen zij in 1311 George Street, La Crosse, Wisconsin55.
Oscar is bediende bij de verzending van auto-onderdelen, hij overlijdt in 1978. Zij overlijdt op 19 juni
1991 in Wisconsin
Op 17 januari 1931 huwt Lydia Frances Brunnabend met William Henry Schmidt Gotthardt56, in 1940
wonen ze in Election District 10, Montgomery, Maryland met kinderen William en Donald. Zij is
huisvrouw, de man is assistent- “engineer” op de Navy Yard.57
In de Evening Star (Washington D.C.) wordt in oktober 1935 vermeld dat Charles Brunnabend
geïnitieerd wordt bij de B.P.O. Elks. De “Benevolent and Protective Order of Elks” is/was een
patriottisch broederschap van Amerikaanse burgers, gesticht in New-York in 1871, met in de jaren
dertig zowat 1500 loges in de verschillende staten.
Volgens de volkstelling van 194058 woont Charles junior met zijn vrouw Irma in nummer 2037 van 7
Street NW, zijn ouders wonen nabij in 605 21-street N.W. Vader Charles is “guard” op de Yard.
In 194859 wordt Charles gepensioneerd. Hij is dan 69 jaar en heeft de laatste 19 jaren gewerkt bij de
Public Buildings Administration, eerst als assistent-ketelmaker in de Navy Yard, daarna van 1931 tot
1945 als gebouwbeveiliger (“building guard”). In het krantenartikel wordt vermeld dat Charles vijf talen
spreekt en opgevoed is in Duitsland en België, inclusief twee jaar als student aan de “Building and
Construction Academy” in Antwerpen.
Charles overlijdt op 15 juni 1959 in Washington DC60. Echtgenote Mathilde Elisabeth overlijdt op 5
oktober 1960 te Washington61.
Van zijn zoon Charles Jr. verschijnt in de Washington Post van 21 januari 1992 een overlijdenbericht.62
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