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 MERKWAARDIGE “ADELLIJKE” BRIEFOMSLAG 

 

                                                                                                                   door Jan Lannoye 

 

Mijn artikel "EEN MERKWAARDIGE "ADELLIJKE" BRIEFOMSLAG" ( gepubliceerd in Oost-Phila Contact, 

De Postzegel en Ertfila ) vraagt om een vervolg want onlangs kreeg een 2e merkwaardige "adellijke" 

briefomslag gefrankeerd met eenzelfde Hasler type F22 – B 431 frankeermachine mijn aandacht. 

Na vergelijking van de postale aanduidingen op beide brieven blijken er foute conclusies getrokken over de 

behandeling door de postbeambten tijdens de terugzending naar de afzender en is een rechtzetting nodig. 

 

 

Op 5 maart 1931 stuurt de bank Mutuelle Solvay, Avenue Louise 61, Bruxelles een aangetekende brief via 

het postkantoor “Saint-Gilles (Bruxelles) 1” naar: 

Madame Edmond della Faille de Leverghem, 

Villa Weyel - Rochefort 

Deze mevrouw is niemand minder dan Isabelle Drion du Chapois, de derde dochter van Ferdinand - Jean-

Marie Drion du Chapois en Joséphine Bouvelle van het Château d'Hassonville te Aye ! 

Zij huwt op het kasteel te Aye op 10 april 1929 met graaf Edmond della Faille de Leverghem. 

 



 

De vertrekstempel in Sint-Gillis vermeldt 11-12uur.  

De volgende morgen wordt de brief tevergeefs aangeboden bij de eerste uitreiking te Rochefort.  

De postbode schrijft: 

Absente à la 1ère distribution 

Le 6/3    Le f... signature 

(Vertaling : Afwezig bij de eerste uitreiking op 6/3 ... de postbode-handtekening) 

 

De volgende dag wordt de brief een tweede maal tevergeefs aangeboden. De postbode schrijft: 

Absent à la 1e distr.  Le 7/3 

avis remis sous la porte à 9h .... signature 

(Vertaling : Afwezig bij de eerste uitreiking op 7/3 - bericht onder de deur geschoven om 9 uur ... handtekening) 

 

Na een niet aangeduide periode schrijft een postbeambte links op de achterzijde afgekort: 

Non reclameé ... paraphe                   

(Vertaling : niet opgeëist...paraaf) 

Op de voorzijde rechts onderaan: 

Retour St Gille Bruxelles I               

(Vertaling : Terug St Gillis Brussel I...) 

 

 

 

 



 

In het vorige artikel schreef ik het volgende: 

De beambte kleeft op de voorzijde een afgescheurd bladboord van een vel postzegels en schrijft: 

Retour: Mutuelle Solvay – 1 Place Stéphanie – paraaf en nog eens Retour St.Gilles Brux. 1 

De vertrekstempel op de achterzijde vermeldt Marloie - 20 februari 1932, 18-19uur en de aankomststempel op de 

voorzijde St.Gilles(Bruxelles) 1 – 22 februari 1932, 10-11uur. 

 

Wat blijkt nu na vergelijking van beide omslagen en in het bijzonder de opgekleefde bladboorden. 

Volgens de vergelijking van het geschrift is het één en dezelfde postbeambte in 1931 en 1932 die de 

stroken gekleefd en beschreven heeft en dit na de terugkeer van de onbestelbare brieven in het 

postkantoor van Sint-Gillis Brussel 1 en dus niet in Rochefort of Marloie. De beambte stempelde ook de 

strook af met de datum van behandeling van de teruggekeerde brief. 

Deze strook met het juiste retouradres was bestemd voor de postbode die deze brief moest afgeven op zijn 

ronde ( merk ook op dat in de periode tussen de twee brieven het adres van de bank gewijzigd werd ).  

Zie in blauw aniline potlood op de brief van 1931 in grote cijfers "442" en rechts daarvan met de pen de 

letter "A" in overeenstemming met het ronde stempeltje van de postbode 442 / A. 

Op de brief van 1932 in grote cijfers "446" en rechts daarvan de letter "D" in overeenstemming met het 

ronde stempeltje 446 / D. 

 

 

 

← 

Brief verstuurd op 

5 maart 1931 

↓ 
Brief verstuurd op 

20 januari 1932 



 
Een korte geschiedenis van villa Weyel "Wezel" te Rochefort en zijn bewoners 

De villa "Wezel" en niet "Weyel" ( fout geschreven in het adres op de briefomslag ) is nog steeds terug te 

vinden te Rochefort aan de voet van het grafelijk kasteel. Dit kasteel werd gebouwd in de 19de eeuw door 

de familie Cousin die enkele jaren later ook de villa liet bouwen aan de voet ervan. 

De naam Wezel is afkomstig van Balen-Wezel tegen Mol omdat begin 20ste eeuw de toenmalige eigenaar 

Carl Kengen, een rentenier uit de Kempen te Balen-Wezel, de villa in de Rue Jacquet nr.82 regelmatig 

gebruikte als vakantieverblijf. Hij was gehuwd met Emma Cousin. 

( Uit de studie van Daniel Branle: La Rue Jacquet, Coeur Historique du Vieux Rochefort ) 

Wanneer de graaf Edmond della Faille de Leverghem en zijn familie er verbleven heeft is mij niet bekend. 
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