EEN MERKWAARDIGE “ADELLIJKE” BRIEFOMSLAG
door Jan Lannoye

Onlangs kreeg een merkwaardige briefomslag gefrankeerd met een Hasler type F22 – B 431
frankeermachine mijn aandacht.

Op 20 januari 1932 stuurt de bank Mutuelle Solvay, Place Stéphanie 1, Bruxelles een
aangetekende brief via het postkantoor “Saint-Gilles (Bruxelles) 1” naar:
Messieurs les Héritiers de feu Madame la Baronne Ferdinand Drion du Chapois,
Château d’Hassonville, Commune d’Aye
De vertrekstempel vermeldt 17-18uur. De volgende morgen komt de brief toe in het postkantoor
van Marloie, de aankomststempel vermeldt 21 januari 1932, 6-7uur.

De postbeambte van dienst stelt vast dat de klep van de briefomslag open is en schrijft met pen op
de achterzijde:
Lettre parvenue avec volet non cacheté – Marloie 21/1/32 – signature – percepteur
De beambte kleeft twee sluitzegels “BEHEER VAN POSTERIJEN * ADMINISTRATION DES
POSTES” op de open klep en stempelt deze af.
De brief, die niet op naam staat, wordt aangeboden op het kasteel maar zonder gevolg en de
beambte schrijft:
Autorisation 34 – 21/1/32 – Mlls- Suzanne ou Madeleine ou Gisèle ou Marie Thérèse Pas de pièces déposées
Blijkbaar kan of wordt de brief niet aangenomen want , één maand later, op 20/2/32, schrijft de
beambte:
Demande restée sans réponse
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.

Een korte geschiedenis van het Château d’Hassonville te Aye en zijn bewoners
Aye, als kleine gemeente gekend sinds 1839, hangt sinds de fusie van 1977 af van Marche-enFamenne. Ook Marloie behoort tot Marche en ligt aan de spoorlijn Brussel-Namen-Aarlen.
Het station van Marloie werd geopend in 1858, het was lange tijd en zeker gedurende de
industriële bloeiperiode van Wallonië een belangrijk knooppunt voor spoor- en postverkeer.
De geschiedenis van het kasteel gaat terug tot in de eerste helft van de 14e eeuw, het kende vele
eigenaren en veel verbouwingen. In 1911 verkoopt Charles Henry, zoon van Paul-Alphonse Henry,
en eigenaar sedert 1857 het kasteel aan baron Ferdinand Drion du Chapois.
Ferdinand – Jean-Marie Drion du Chapois, geboren te Châtelet op 12/07/1871, huwt op
11/07/1894 met zijn nicht Joséphine Bouvelle, geboren te Gent op 06/05/1872.
Tussen 1895, het geboortejaar van hun eerste zoon Ferdinand, en 1913, het geboortejaar van hun
laatste dochter Évelyne, hebben zij 14 kinderen, 3 zonen en 11 dochters.
De beide ouders overlijden op het kasteel, Ferdinand op 20/05/1926 en Joséphine op 05/01/1932.
Twintig dagen na haar overlijden stuurt de bank Mutuelle Solvay de bewuste brief. Op dat moment
wonen er vier ongehuwde dochters op het kasteel, de vier op de achterzijde van de brief
geschreven namen.
Suzanne en Madeleine, beide geboren in 1897 maar geen tweeling, Gisèle in 1901 en Marie
Thérèse in 1902. Allen nog ongehuwd en bovendien is Gisèle, lid van de seculiere Orde der
lekenzusters van Sint-Franciscus van Assisi.
In 1986 bij de verkoop van het Château d’Hassonville aan de huidige eigenaars, de familie
Rodrigues, Antwerpse zakenlieden van Spaanse origine, woonde de enige nog levende van deze
vier ongehuwden, juffrouw Marie Thérèse, nog op het kasteel. Vandaag is het kasteel een luxe
kasteelhotel, restaurant en seminariecentrum.
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