
 Het Missiehuis van Scheut.

Na het definitieve vertrek van de familie Wittouck 
werd het gebouwencomplex en omringende 
gronden in 1932 verkocht aan een vastgoedgroep.  
Tijdens de daaropvolgende jaren wordt het centrale 
kasteel verhuurd aan verschillende eigenaars, van 
Spaanse Jezuïeten, op de vlucht voor de revolutie, 
tot een familiepension. Het was ook even bezet door 
Belgische soldaten. De toekomst van het kasteel 
leek op dat moment zeer onzeker.  Geholpen door 
een toevalligheid zou het snel een nieuwe eigenaar 
krijgen.

Bij de personen achter de vastgoedgroep zat de zus 
van een van de eerste Scheutisten. Zelf kinderloos, 
schonk ze haar erfdeel aan de Congregatie van 
Scheut. Ze stierf nog voor 1940. Daardoor werd de 
congregatie plots mede-eigenaar van deze site. 

De Congregatie van Scheut, gesticht hier niet ver 
vandaan te Scheut in Anderlecht  (vandaar de 
naam), kampte op dat moment met plaatsgebrek. 
Het leek dus voor de hand te liggen dat de congre-
gatie de rest van de gebouwen zou inkopen om hier 
haar werking uit te breiden. Zo geschiedde: op 14 
november 1941 kocht de congregatie het kasteel en 
park van zo’n 6 hectare en 7 are groot.



In juli 1942 zouden de eerste Scheutisten-in-opleiding 
er toekomen voor de start van het  noviciaat. Die 
opleiding duurde in totaal 7 jaar, waarvan het eerste 
jaar hier plaats vond. Tot 1968 zouden hier ongeveer 
1.000 novicen hun opleiding starten, ongeveer 40 
leerlingen per jaar. Het aantal roepingen minderde 
drastisch en van 1968 tot 1971 werd hier nog filosofie 
onderwezen aan kandidaat-Scheutisten.

Vanaf eind 1971 is het noviciaat omgevormd tot 
rusthuis voor missionarissen op leeftijd die terugkeren 
vanuit alle hoeken van de wereld waar hun missiona-
risleven hen gebracht heeft. 

 De privé begraafplaats te Klein-Bijgaarden.

Rond het kasteel ligt een mooi park met vijver. Wat 
velen echter niet weten, is dat hier ook een begraaf-
plaats is ingericht voor de paters. Op dit private 
kerkhof rusten meer dan 125 Scheutisten.

Een infobord over de geschiedenis van de site 
Klein-Bijgaarden, van priorij tot Scheut, werd 
recentelijk voor het gebouw geplaatst. 
Wil je meer weten? Scan dan de QR-code 
op het infobord of surf naar 
www.sint-pieters-leeuw.be/WittouckScheut.

 Het prachtige domein aan het missiehuis is een 
privé-domein van de paters. 

 Het seminarie te Anderlecht,
 afgebroken in 1985.


