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Het schandaal van Scheut

De Karthuizers moesten de benen
nemen voor de sans-kulottenvan de
Franserevolutie.Toen enkeletientallen
jaren later de klok van de geschiedenis
alweerteruggezetwerd, en een priester
De missiepaters
van Scheuthaddenhun moederhuis
Verbist op zoek was naar een tehuis
gebouwdrond een antiekheiligdom.Dat heiligdomis
voor zijn Kongregatie van het Onbevlekt Hart van Maria, heefthij in Scheut
o n l a n g sg e s l o o p tn, i e to m d a td e o v e r h e i dh e t n i e tw o u
alleen nog de antiekekapel gevonden.
beschermen,
maarintegendeel
omdatde proceduretot Ze diendetoen als schuur voor de boer
klasseringingezetwas.
die er zijn hoeve tegen de vooreeuwse
steunberen geschraagd had. Verbist
Een van de meesterwerkendie in Sinte-Goedele. Haar oorsprong ver- kocht het goed en bouwde de kapel als
167| lelijk beschadigdwerden in de zinkt in de nachtder tijden. Voor er een koor in, in de neo-gotischekerk die er
grotebrandvan het Escurial,het pronk- vestigingwas van Karthuizermonikken met twee hoogmoeïige spitsen tot in
paleisvan de koningenvan Spanje,was in het Hof van Scheut, op een hoog- augustusgestaanheeft als de kern van
een monumentalekalvarie van de hand vlakte ten westenvan Brussel,had er al een bloeiend en konstant uitbreidend
van Rogier van der Weyden. Dat schil- eeuweneenmirakuleusvrouwenbeeldje klerikaal establishment.Stichter Verderij dat pas in 1946 gerestaureerd in een gevorkteboom gehangen.Zoals bist werd na zijn leven van bidden en
werd, was in het midden van de zes- zo vaak het geval is met kristelijke hei- zonen-uitsturen zelf bijgezet in een
tiendeeeuw uit Brusselnaarhet zuiden ligdommen rond bomen, broirnen en praalgraf in die kerk. De twee torens
verhuisd.Bezettershebbenzo hun heb- kruiswegen,moet ook hier de allereer- zullen er tussende rijen van negentiendbelijkheden.Het stuk was toen al een ste oorsprong gelegen hebben in een eeuwsedaken, in het midden van een
honderdjaar oud, en kwam uit de wijd heidensoord van geesten,satersen ge- goed van drie hektarendat nog volledig
en zijd beroemdekapel van Scheut in heimenis. De Karthuizersbouwden de ommuurd is met een eindelozewal van
Anderlecht,bij Brussel.Die aloudeka- kapelen baattenze eeuwenlanguit, van- bakstenen,tegen de profane buitenwepel heeft er gestaantot vorige maand daar de rijke ex-voto's en de schilderij- reld, door het afgelopen stuk van de
augustus1974.
en. Een van hen kan de eigen zoon ge- twintigste eeuw gestaanhebbenals het
Wie Scheutzegt,denkt aankeizerlijk weest zijn van de vrome meester Van zuiverste symbool van een bijzondere
China, aanzilverpapiervoor de Kongo- der Weyden. De oudsteelementenvan en aandoenlijkevorm van kolonialisme.
leesjes,en aan de patersvan Scheut. de kapel die tot voor kort te herkennen
Toch is het begripScheutveel ouderdan waren tussende sporenvan opeenvolde Vlaamse missie-orde,die in 1862 gende restauraties, door de eeuwen Foto bovenaandezepagina:
werd gesticht.Op middeleeuwsepren- heen, dateerdenuit het midden van de Stichter Verbist van Scheut kocht de
ten komt een Onze-Lieve-Vrouw van vijftiende eeuw. Ze vertoondeneen op- hoeve aan die tegen de middeleeuwse kaGratie van Scheutvoor als de derdebe- vallendegelijkenismet de materialenen pel gegroeid was. Dat was het begin van
schermheilige van Brussel, tussen de bouwwijzen van de oudste muur- een nederzetting van drie hektaren in de
Sint-Michiel en de intussenafgeschafte stukken in het stadhuis van Brussel.
Ninoofse Steenweg in Anderlecht.
1974
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In die kerk stond ook eenkopie te prohk
van het middeleeuwsemirakelenbeeldje. Het origineel werd met de gouden
krohenen de fluwelen mantelsom, door
de eenvoudigelandmensenvan de omtrek'verstopt in de benardetijden, en
later overgedragenwerd aan de hoofdkerk van SinrGuido in Anderlecht.
Daar'staathet nog. Maar je ziet geen
kreupelen,gebrekkigenen verminkten
meer in stoeten, met vaantjesen luid
biddend, ter genezingafgezaktkomen.
De tijden zijn veranderd.

de hoofdstedelijkeagglomeratie,nog in
een eindelooshuis wonen,.met het appreciabelegenot van een tuin die ze
zonder broedersniet eens meer kunnen
onderhouden. Dat park verkeert dan
ook op dit moment in een verregaande
staatvan ergelijkeverwildering.De negentiendeeuwse
kloostergebouwenmet
hun lange, mistroostige gangen, met
krakende plankenvloeren, zuchtende
daken en holle traphallen, zíjn allengs
onbewoonbaargeworden.De kerk was
zelfs helemaalop gevaarlijkewijze aan
het invallen, het godsvolk kreeg er de
De stichter verhuist postuum
vallendestenenop zijn devotie.Het zou
De symbolenzijn definitief de sym- minstenstien miljoen kosten om ze te
bolen niet meer, want nu zijn de paters restaureren,zonder dat haar zoeterige
van Scheutzelfbegonnenhun vestiging architektuur dat eigenlijk waard was.
op te breken. Daar hebben ze goede Daarom verkopende patershun eiland
argumenten voor. [n hun blaadje van groen en puin liever aan een privéScheut-nieuwsvan september, schrij- promotor. Die zal er gedeeltelijkhoogven ze zelf dat het in dezetijd niet meer bouw op neerzetten,bver zo'n vijftig
opgaat dat zij met hun 35 meestal ver- aren, en de rest openlatenals gemeengrijzendeheren,in de gore stofbuurtdie schapstuinvoor de bewoners.De konde wijk gewordenis, irr het midden van gregatieheeft zich in het zuidelijke gebouw van dat toekomstigecomplex een
vleugel gereserveerd.Ze willen geen
De eindeloze portrettengalerij van de nare cellen meer, maar propere flatjes
overledenmissiepatersvan Scheut ver- voor de vermoeideoude paters,die ze
huist tesamenmet het graf van stichter nu stuk voor stuk terugkrijgen van de
uitstervendemissiepostenoverzee.Het
Verbist (foto) naar een flatgebouw.'

graf van stichterVerbisten deberoemde
portrettengalerijvan de duizendenpaters die Vlaanderen heeft uitgestuurd
krijgen een onderkomen in een soort
van gemeenschapszaal
die volgens de
nieuwste kerkelijke gebruiken zowel
dient als refter, als cinemazaal,en als
kerk.
Scheutbiedt dezerdageneen troosteloze aanblik. De moeilijkhedenvan de
kongregatiesprekenuit de staatvan de
gebouwen zelf. De roepingen slinken
van jaar tot jaar. De verzorgingvan de
ordeledendie op hoge leeftijd en vaak
met knagendeziektenin het bloed, terug naar Vlaanderen komen sterven,
kost tegenwoordig_een200.000 frank
per man per jaar. Het Belgischestaatspensioenvoor een missionarisgaatechter niet boven de 50.000 frank, er kan
niet meer af van het budget van
Het is
ontwikkelings-samenwerking.
normaaldat de kongregatiezich nu met
de verkoopvan haaruitstekendgelegen
moederhuiseen patrim.oniumwrl vorvan zijn
men voor het levensonderhoud
laatste elementen. Tevens heeft het
jongste kapittel, in de zomerin Albona
in Italië,beslistdat hetuit moetzijn met
het romantischeimagevan de Vlaamse
baard-scheutist
die geld ophaaltin onze

De historische kapel van Scheut werd ingebouwd als koor in de negentiendeeuwse
kerk. Ze kon na restauratie weer als onafhankelijk monument in het park van de
nieuwe wijk staan.

In de oude kapel van Scheut hebben dezelfde draagstenen gezetenals in het stadhuis van Brussel. Het zit erin dat ze zoals
veel kerkelijk erfgoed, straks op de antiekmarkt verschijnen.
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laatste elementen. Tevens heeft het
jongstekapittel,in de zomerin Albona
in ltalië, beslistdat hetuit moetzijn met
het romantischeimagevan de Vlaamse
baard-scheutist
die geld ophaaltin onze
kleinstedenvoor dJbouw van scholen
en kerken in de vreemde.De orde wil
zich internationalizerefl
, en modernizeren. De benamingScheutzal overigens
niet meer gebruikt worden, het wórdt
weer het oorspronkelijkeCICM: Contgregatio Immaculatae Cordís Mariae.
Men kan zich afvragen of dat wel zo
geschiktin de lijn ligt van het modernste
katolicisme,maar kom. De intemationalizeringbetekentmededat het zwaartepunt verlegd wordt van de Brusselse
voorstad naar Rome. Een onroerend
goed van drie hektaren kun je daarbij
niet meenemen,maar wel de-meerdan
hondprdmiljoen die her nieuwe projekt
zullen opbrengen.

paters, en heeft in juli een inspekteur
van de Rijksdienstvoor Monumentenzorg voor een verslag terplaatsegestuurd. Die ambtenaarkreeg praktisch
de deur &ewezen.Hij rapporteerdedat
het zeer goed mogelijk was het oude
kapelkoor te klasseren (beschermen,
zegt men in Nederland)en de voorgenomen nieuwbouwte reorganizeren
rn
funktie van dat bescheidenitukbehoud
in sittt. Het ging daarbij niet zozeerom
de architektonischeof monumentale
waarde,als om de historischedichtheid
van de plek. Maar ondertussen
heefthet
al zelfs geenzin meer om eroverte praten, want nauwelijkshad de werkgroep
op 5 augustushet verslagaangenomen,
9f op 8 augustus,op een donderdag,
begonnende patersonverwachtste slópen. Het is opgevallendat hun aanne-

Scheutis een begrip in de Vlaamse
gemeenschap.Buiten de betekenisen
de grote waarde die velen onder ons met de
bulldozerdoorgeploegd
-deis.
hechtenaan de doktrineen de aktie van
In Scheut-nieuwshébben
paters
de paters,leeft er de herinnerinsaande achterafgeschrevendat
door om,,wij
Karthuizersen aan het bedevaa"rtsoord.standighedenbuiten
onze wil en tegen
Het is daarom zo jammer dat de ons voornemenverhinderd
werden" om
monikken hun oord laten ondergaanin een rekonstruktievan de oude
Scheutde anonimiteit van een voorstadswiik. kapel op te nemenin de nieuwbouw.In
geen inspanninghebbenwillen leveien het licht van de feiten klinkt dat nier
om een spoor van'de historischedensi_
teit en geladenheid,te laten voortleven
in een materiële herinnering. Het zou
nationaalverantwoordgewèestzijn de
gammele kerk op het koor na - de oude
De beroemdekalvarievan Rogervan der
kapel dus - afgebrokente hebben.Dat goed, van bomen of natuurpartijen, Weydenin het Escurial
in Spanje,werd
zwaaÍ in de miljoenenvan het kontrakt rond 1450 voor het eerst in de kapel
aan te rekenen. De gemeenteAndervan Scheutopgehangen.

weekbladSpécialis enkelewekengeleden over dat punt gevallen. Spéciat
vaart zelfs vrij bitsig uit tegende paters
van Scheut en noemt ze iconocïastes:
beeldenstormers.Het is geen geheim
datSpécial (La \toix de Soi Nègíe , volgensPan) zo'n beedehet privé-bladis
van de Zairese president Mobutu. Er
speelt beslist een stuk Kongoressentimentmee in die verontwaaráiging. Spécial vergist zich echter helemaal als het de Koninklijke Kommissie
voor Monumenten en Landschappen
verwijt dat ze hoegenaamdnietsondernomen heeft' voor enig behoud in
Scheut.Die kommissieií sindsenkele
jaren gesplitst in een Vlaamse en een
Waalsevleugel, voor Brusselsschoon
treedteengemengdewerkgroepop. Die
werkgroep heeft zich in juni gebogen
over Scheut, onder de wantrouwlge
blikken trouwens van de eigenaarsKNACK- 25 september1974

elders moeten modernizeren.
De patersvan Scheuthebbenin hun
tijdschriftje ook het sociale argument
voorgewenddat hun uitgestrektetuin,
in het middenvan eenfelbevolktewijk,
eenrem was op de ontwikkeling van de
eenboetevan20.000frank.Het liikt dat stad.Zoals echterde bouwrageten onde Kongregatie van Scheut liever de zent woedt, kunnen wij nooït genoeg
schandevan kultuurschennisopgelopen van die remmenhebben.
heeft,dan eenhap van enkelemiljoenen
Scheut is 'n kongregatiedie overal
op te offerenin de checkvan de promo- in de wereld universiteitenopgericht
tor. Het oude heiligdom van Scheutis heeft, ze heeft overal Vlaamse marteniet verdwenen omdat de Koninklijke la_arsop exotische kerkhoven liggen.
Kommissieniet snel genoegde proce- Men kan de orde moeilijk kwalijk- nedure ingezet heeft voor lijn bèscher- men dat ze dat niet meer aankan,maar
ming, maer precies omdat ze op het wel dat ze de Vlaamse gemeenschap
punt stond zijn onaantastbaarheid geenelegantersouvenirnalaatvan haar
voorgoedvastte leggenmeteenKonink- indrukwekkend beschavingswerk,dan
lijk Besluir. Men durft zich nauwelijks de verweesdeen uitgebrokenstenenvan
het lot voorstellenvan de fraaistestuk= haar kerk die de antiek-snobsstraks
ken uit onsbouwkundigerfgoed,alsdie wegslepenuit de gespecializeerde
hanmentaliteit van Scheut overwaait naar del, om er bars van te maken in hun
de rest van de kerkelijke organizaties verbasterde fe rmett es .
die in de nabije toekomst bij ons en
JOHANSTRUYET
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en aghtgr gesloten deuren begonnen waren met de afbraak van de historische kapel en van de kerk, en dat
omdat nieuwbouw dringend noodzakelijk was geworden. Meteenook werden 18 gezinnen,die in hetzelfde
perceelin de Obusstraatin socialewoningengevestigd
waren;'op straat gezet.Een kleine zelfstandige,vader
van een gezin met 9 kinderen, werd zonder enige vergoeding doorgestuurd.De bulldozer kon immers elk
ogenblik voor de deur staan.Nu, zowat eenjaar later,
staater nog altijd geenbulldozer. Noch aan de huizen,
noch aan het klooster werd intussengewerkt. In al die
tijd had de kapel kunnen geklasseerdzijn, dat is gevrijwaard voor afbraak, en hadden de 18 gezinnen
rustig kunnen blijven wonen in hun gezellige huisjes
met nog te betalen huurprijzen.
K N A CK-6 a ugus t us 1975
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