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Raadpleging en gebruik

Raadpleging en gebruik
Voorwaarden voor de raadpleging

VOORWAARDEN VOOR DE RAADPLEGING

Het archief van de kerkfabriek, van de pastoor en van de betrokken 
verenigingen is openbaar. De raadpleging en reproductie is vrij.
Voorwaarden voor de reproductie

VOORWAARDEN VOOR DE REPRODUCTIE

Voor de reproductie van archiefstukken gelden de voorwaarden en tarieven van
toepassing in het Rijksarchief.
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Geschiedenis van archiefvormer en archief

Geschiedenis van archiefvormer en archief
Archiefvormer

ARCHIEFVORMER
Naam

NAAM

De kerkfabriek van de Sint-Jan en Niklaaskerk te Schaarbeek, de pastoor, de 
v.z.w. 'Association des établissements scolaires & sociaux de St. Jean et St. 
Nicolas' en het 'Comité de l'école libre pour filles'
Geschiedenis

GESCHIEDENIS

De Sint-Jan en Niklaaskerk ligt aan de Brabantstraat vlakbij het Noordstation, 
waarmee haar geschiedenis sterk verbonden is. Bij Koninklijk Besluit van 2 
september 1840 werd beslist om een nieuwe wijk aan te leggen bij het nieuwe 
Noordstation. 1De wijk werd 'Faubourg de Cologne' genoemd omwille van haar 
ligging aan de treinverbinding Brussel-Keulen. De bevolking in Schaarbeek 
groeide van zo'n 1.800 personen in 1830 tot 8.630 in 1850. 2Aanvankelijk werd 
geprobeerd om in de zielzorg van de bewoners te voorzien door de Sint-
Servaaskerk en de Sint-Joostkerk te vergroten. 3Al snel ontstond echter het plan
om nieuwe kerken te bouwen. In 1847 richten enkele notabelen uit Schaarbeek 
een vereniging op die streefde naar een nieuwe kerk. Zij stelden een plan op 
en legden dit voor aan aartsbisschop Engelbertus Sterckx en minister van 
Justitie François-Philippe de Haussy. Het project om een nieuwe parochie op te 
richten werd bestreden door de kerkfabriek van de dichtbijgelegen Sint-
Mariakerk, die in dezelfde periode werd gebouwd. 4Omdat de vereniging die 
streefde naar de oprichting van de Sint-Jan en Niklaaskerk echter ook kon 
rekenen op kapitaalkrachtige steun en belangrijke giften, werd het project 
welwillend onthaald in politieke en religieuze kringen. De voorzitter van de 
vereniging, Jean-Nicolas Nevraumont (1774-1850), bezat veel grond in 
Schaarbeek. Zijn vader, een kousenwever, had deze gekocht bij de verkoop van
de Nationale goederen in 1796. Nevraumont had fortuin gemaakt door de 
verkoop van deze gronden, o.a. voor de bouw van het Noordstation. De door 
hem verstrekte middelen zouden een belangrijke impuls geven aan de Sint-Jan 
en Niklaaskerk. 5In 1847 begon men de funderingen te graven van de nieuwe 
kerk, op een terrein dat eigendom was van Jean-Nicolas Nevraumont. Naast de 
grond verstrekte hij ook nog talrijke andere giften, zoals renten, schilderijen en 
kazuivels. Het is wellicht geen toeval dat de kerk gewijd is aan de twee heiligen

1 Belgisch Staatsblad, 4 september 1840.
2 SCHAYES J. en VAN DEN HAUTE R., Schaerbeek, esquisse historique et géographique, 

Brussel, 1976, p. 48-52.
3 VAN BEMMEL E., Histoire de Saint-Josse-ten-Noode et de Schaerbeek, Sint-Joost-ten-Node, 

1869, p. 171-172
4 Notitie over de ontstaansgeschiedenis van de Sint-Jan en Niklaaskerk door pastoor Jean-

Baptiste Verhuyght, zie de inventaris nr. 56.
5 VAN BEMMEL E., Histoire, p. 177, 181-183; SCHAYES J. en VAN DEN HAUTE R., Schaerbeek, 

p. 52.
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die voorkomen in de voornaam van Nevraumont. De kerk werd gebouwd door 
architect Pierre-Jean Peeters, die ook actief was in de vereniging die aan de 
basis lag van de oprichting van de kerk. Het altaar werd ontworpen door 
Guillaume Geefs (1805-1883), beeldhouwer van Leopold I en tevens 
burgemeester van Schaarbeek van 1852 tot 1863. Beeldhouwer Charles-
Auguste Fraikin (1817-1893) sculpteerde een herdenkingsbeeld voor Jean-
Nicolas Nevraumont. Ook kunstschilder Jean-François Portaels (1818-1895) was 
betrokken bij een project voor de aankleding van de kerk.
De parochie van Sint-Jan en Niklaas werd erkend als succursale kerk door het 
Koninklijk Besluit van 15 november 1849. 6Ze werd canoniek opgericht als 
parochie op 24 november 1849. 7Ze telde toen 4.331 parochianen. 8De eerste 
pastoor werd Jean-Baptiste Verhuyght (1812-1868). Verhuyght was voordien 
vicaris van de Finisterraekerk en was een zeer actief lid geweest in de 
vereniging die zich inzette voor de nieuwe kerk. Op 18 januari 1850 werden 
tevens twee vicarissen benoemd. In de kerk waren in de 19de eeuw 
verschillende broederschappen actief. Op 22 januari 1850 stichtte de 
aartsbisschop van Mechelen, Engelbertus Sterckx, bijvoorbeeld de 
broederschap van de Heilige Familie en de Vereniging voor de Eeuwigdurende 
Aanbidding van het Heilig Sacrament. 9De kerk ontving al snel vele 
schenkingen en stichtingen. De parochie raakte in de late 19de eeuw 
betrokken bij de organisatie van het katholiek onderwijs in Schaarbeek.
Het neergelegde archief heeft vooral betrekking op de tweede helft van de 
19de eeuw. Aangezien latere gegevens veelal ontbreken, kan de 20ste-eeuwse 
geschiedenis van de parochie hier niet worden geschetst. De kerk werd een 
beschermd monument in 1984, 10en werd gerestaureerd in 2003-2005. In de 
laatste decennia verloor de kerk veel van haar invloed in de sterk 
geïslamiseerde wijk. Het kerkgebouw wordt sinds enkele jaren ook gebruikt 
door de Grieks-orthodoxe kerk. 11

Bevoegdheden en activiteiten

BEVOEGDHEDEN EN ACTIVITEITEN

Parochies bestaan uit een kerkfabriek, een pastoor en mogelijk ook diverse 
kerkelijke verenigingen. De hedendaagse kerkfabrieken werden als instelling 
opgericht door het keizerlijk decreet van 30 december 1809. 12Zij hebben het 
statuut van een openbare instelling. De Belgische regering nam in 1830 de 
bestaande wetgeving over, dus ook die betreffende de kerkfabrieken. De 

6 Belgisch Staatsblad, 16 november 1849, p. 3349. Zie over de grenzen van de nieuwe 
parochie de inventaris, nr. 3.

7 'in suburbio Bruxellensi prope stationem septentrionalem viae ferreae', Aartsbisschoppelijk 
Archief te Mechelen, Mechliniensia, inv.nr. 237. Met dank aan collega Gerrit Vanden Bosch.

8 VAN BEMMEL E., Histoire, p. 177.
9 Notitie over de ontstaansgeschiedenis van de Sint-Jan en Niklaaskerk door pastoor Jean-

Baptiste Verhuyght, zie de inventaris, nr. 56.
10 Brussel, beschermde monumenten en landschappen, Brussel, 1994, p. 52.
11 VAN GARSSE S. 'Pastoor Fritz Bouvry van de Brabantsraat', in Brussel deze Week, 27 april 

2005.
12 O.a. gepubliceerd in PICARD E., Pandalectes Belges. Encyclopédie de législation, de 

doctrine et de jurisprudence Belges, 42, Brussel, 1892, kolom 11-22.
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kerkfabriek was bevoegd voor het onderhoud van de kerken, het beheer van de
kerkelijke goederen, aalmoezen, renten, subsidies en andere ontvangsten. De 
pastoor was uiteraard bevoegd voor het geestelijk leven, de bediening van de 
sacramenten, de liturgie, het inschrijven van de parochieregisters enz.
Organisatie

ORGANISATIE

Het keizerlijk decreet van 30 december 1809 schreef voor dat een kerkbestuur 
moest samengesteld zijn uit een raad en een bureau van kerkmeesters. De 
raad bestond uit negen personen in parochies met 5000 personen of meer, uit 
vijf personen in parochies onder de 5000 personen. De pastoor en de 
burgemeester waren van rechtswege lid van de raad. Een deel van de leden 
van de Raad werd aangeduid door de bisschop, een ander deel werd aangeduid
door de provinciegouverneur. Het bureau bestond uit de pastoor en drie leden 
van de raad. Elke kerkfabriek had een voorzitter, een secretaris en een 
schatbewaarder. 13

Archief

ARCHIEF
Geschiedenis

GESCHIEDENIS

Het is niet duidelijk in hoeverre in de 19de eeuw de bepaling van het keizerlijk 
decreet uit 1809 werd nageleefd, waarin stond dat elke kerkfabriek over een 
kist of kast moest beschikken die met drie sleutels afgesloten werd. 14In de late
19de of vroege 20ste eeuw werd een handgeschreven inventaris opgesteld van
een deel van het archief. De beschreven documenten zaten op dat moment in 
vier 'fardes'. 15Eén van de pastoors ordende het archief in de loop van de 20ste 
eeuw. Hij legde mapjes aan met documenten, waarop hij in potlood een 
beschrijving en een nummer aanbracht. De structuur van de ordening was 
echter weinig overzichtelijk of consequent. Het archief werd bewaard in twee 
dozen in een houten kast in de sacristie. Dit was een nette, droge en 
verwarmde ruimte, die werd afgesloten.
Verwerving

VERWERVING

Het bestand werd neergelegd in het Rijksarchief te Brussel (Anderlecht) op 16 
december 2008.

13 Zie voor meer details de artikels 3 tot 35 van het keizerlijk decreet, PICARD E., Pandalectes
belges, kolom 11-14.

14 DE KEYZER W, MINKE A., VAN DER EYCKEN M. en VAN LAERE R., Richtlijnen en 
aanbevelingen, p. 52.

15 Zie de inventaris, nr. 2.
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Inhoud en structuur

Inhoud en structuur
Inhoud

INHOUD

Het archief heeft vooral betrekking op de tweede helft van de 19de eeuw. Het 
belicht de financiering, de bouw en de restauratie van de kerk en de 
kunstwerken die er aanwezig zijn. Het archief bevat een aantal tekeningen en 
plannen die interessant zijn voor de kunst- en architectuurgeschiedenis. Ook 
zijn er enkele stukken over de organisatie van het onderwijs in Schaarbeek in 
de late 19de eeuw. Gedetailleerde informatie is tevens aanwezig over fundaties
en stichtingen.

Taal en schrift van de documenten
De stukken zijn in het Frans en het Nederlands.
Selecties en vernietigingen

SELECTIES EN VERNIETIGINGEN

In het kader van de neerlegging werd geen enkel stuk vernietigd. Toch is het 
neergelegde archief niet volledig.
Allereerst wenste de pastoor enkele stukken uit zijn archief voorlopig zelf te 
bewaren. Zo werden de parochieregisters, waarin de dopen, huwelijken en 
overlijdens werden opgetekend, niet neergelegd. Zij worden nog bewaard in de 
sacristie van de kerk. Tevens worden daar nog verschillende oude foto's 
bewaard van de kerk en haar interieur. Omdat de pastoor deze stukken nog 
nodig had in een discussie met de Commissie voor Monumenten en 
Landschappen wenste hij deze niet neer te leggen.
Verder is het duidelijk dat vandaag een aantal reeksen ontbreken, die ooit 
moeten hebben bestaan. Het keizerlijk decreet van 30 december 1809 op de 
kerkfabrieken schreef de bewaring voor van de rekeningen en de bewijsstukken
en de beraadslagingsregisters van de Raad van de kerkfabriek. De wet van 4 
maart 1870 bevestigde dat de begrotingen en rekeningen van de kerkfabrieken
moesten worden bewaard. 16In het archief ontbreken vandaag echter 
rekeningen, begrotingen en beraadslagingsregisters.
Bij het nr. 17 werd een kaartje aangetroffen met het opschrift: 'ces papiers 
étaient renfermés dans le registre copie-lettres'. In 2008 werden geen registers
met kopieën van briefwisseling teruggevonden.
In een niet-gedateerde inventaris (wellicht uit de late 19de eeuw) worden 
tevens enkele stukken beschreven die vandaag niet meer in het archief kunnen
worden aangetroffen. Het gaat bijvoorbeeld om brieven waarmee leden ontslag
namen uit de Raad van de kerkfabriek. 17

16 Belgisch staatsblad, 9 maart 1870; DE KEYZER W, MINKE A., VAN DER EYCKEN M. en VAN 
LAERE R., Richtlijnen, p. 52-53.

17 Zie de inventaris, nr. 2.
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Ordening

ORDENING

Bij de ordening van het archief werd het archiefschema van het Rijksarchief als 
leidraad gebruikt. 18Aangezien de oude mapjes niet zuurvrij waren, werden ze 
verwijderd, samen met paperclips, spelden enz.

18 DE KEYZER W, MINKE A., VAN DER EYCKEN M. en VAN LAERE R., Richtlijnen, p. 90-98.
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Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

ARCHIEF VAN DE KERKFABRIEK

ARCHIEF VAN DE KERKFABRIEK
I. Algemeen

I. ALGEMEEN
1 Briefwisseling. 1861-1895.

1 omslag

2 Inventaris van het archief van de kerkfabriek. [na 23 november 
1895].

1 stuk

II. Kerkbestuur

II. KERKBESTUUR
3 Brieven van de aartsbisschop van Mechelen betreffende de 

grenzen van de parochie. 1850, 1911.
4 stukken

4 Stukken betreffende de samenstelling en de verslagen van de Raad
van de kerkfabriek. 1849-1857, 1879.

1 omslag

III. Beheer van goederen en gelden bestemd voor de eredienst

III. BEHEER VAN GOEDEREN EN GELDEN BESTEMD VOOR DE 
EREDIENST

A. De parochiekerk (inclusief roerende goederen)

A. DE PAROCHIEKERK (INCLUSIEF ROERENDE GOEDEREN)
5 - 6 Dossiers bestreffende subsidies voor de bouw en de inboedel. 1848-1889.

5 - 6 DOSSIERS BESTREFFENDE SUBSIDIES VOOR DE BOUW EN DE 
INBOEDEL. 1848-1889.

5 Dossier betreffende subsidies voor de bouw van de kerk door de 
minister van Justitie, de gouverneur van de provincie Brabant en 
het college van burgemeester en schepenen van Schaarbeek en 
Sint-Joost-ten- Node. 1848-1857, 1881 en z.d.

1 omslag

6 Dossier betreffende subsidies van het ministerie van Binnenlandse 
Zaken voor de uitvoering van kunstvoorwerpen en 
muurschilderingen, o.a. door kunstschilder [Jean-François] Portaels 
en beeldhouwer [Guillaume] Geefs. 1850-1861.

1 omslag

7 Ontwerp van de voorgevel. 1849.
2 stukken



12 Kerkfabriek en de pastoor van de Sint-Jan en Niklaaskerk te
Schaarbeek

8 Facturen, bestekken, rekeningen en briefwisseling betreffende de 
bouw en afwerking van de kerk. 1849-1857, 1860-1871.

1 omslag

9 Brief van het college van burgemeester en schepenen van 
Schaarbeek, met een authentiek afschrift van een besluit van de 
Bestendige Deputatie van de provincie Brabant als bijlage, 
betreffende het uitschrijven van 100 obligaties van 300 frank voor 
de financiering van de bouw van de kerk. 12 december 1850.

1 stuk

10 Obligatie van 300 frank voor de financiering van de bouw van de 
kerk, uitgeschreven op 14 januari 1851, terugbetaald op 6 februari 
1862. 6 februari 1862.

1 stuk

11 Dossier over een rechtszaak van de kerkfabriek tegen buurman 
Servais, over een gemeenschappelijke muur. 1851-1853.

1 omslag

12 Dossier over de oprichting van het beeld ter nagedachtenis van 
[Jean-Nicolas] Nevraumont [door beeldhouwer Charles-Auguste 
Fraikin]. 1852.

1 omslag

13 Dossier over de bruikleen van twee schilderijen van [Barthelemy] 
Vieillevoye en [Antoine] Van Ysendyck uit het Museum voor Schone
Kunsten van Brussel aan de kerk. 1852.

1 omslag

14 Stukken betreffende de plaatsing en de reparatie van het orgel. 
1854, 1868, 1871, 1883-1885.

1 omslag

15 Brandverzekeringspolis voor de kerk en haar inboedel. 2 mei 1856.
1 stuk

16 Brief van beeldhouwer Guillaume Geefs betreffende het ontwerp 
van een herdenkingssteen voor de stichter van de kerk. 21 januari 
1860.

1 stuk

17 Dossier betreffende de reconstructie van de toren. 1868-1871, 
1884.

1 omslag

18 Boedelinventarissen van de kerk. 1883, 1887.
1 omslag



Kerkfabriek en de pastoor van de Sint-Jan en Niklaaskerk te 
Schaarbeek

13

19 Dossier over de plaatsing van twee biechtstoelen. 1887-1889.
1 omslag

20 Dossier betreffende de constructie van een nieuwe sacristie. 1893.
1 omslag

21 - 24 Stukken betreffende reparaties en restauratie van de kerk. 1890, 1935-1942 en z.d.

21 - 24 STUKKEN BETREFFENDE REPARATIES EN RESTAURATIE VAN 
DE KERK. 1890, 1935-1942 EN Z.D.

21 Stukken betreffende reparaties aan de voorgevel. 1890.
1 omslag

22 Dossier betreffende de restauratie van de kerk. 1932, 1935-1942 
en z.d.

1 omslag

23 Architectuurplannen voor de afwerking van de toren en de 
restauratie van de ramen. 1936.

1 omslag

24 Architectuurplannen voor de restauratie door architectenbureau 
Henri Boghemans en Michel Henrard. z.d. [2002-2003].

1 omslag

25 Ontwerp van het koor. [19de eeuw]
1 stuk

B. De pastorie

B. DE PASTORIE
26 Dossier over de bouw van een pastorie in de Keulenstraat te 

Schaarbeek. 1879-1890, 1897 en z.d.
1 omslag

C. Andere onroerende eigendommen

C. ANDERE ONROERENDE EIGENDOMMEN
27 Dossier betreffende de aankoop van grond door de kerkfabriek om 

er een parochiaal kerkhof op te richten. 1853.
1 omslag

28 - 29 Dossiers betreffende de huizen van de kerkfabriek in Schaarbeek. 1855-1890.

28 - 29 DOSSIERS BETREFFENDE DE HUIZEN VAN DE KERKFABRIEK 
IN SCHAARBEEK. 1855-1890.

28 Sint-Philipsstraat. 1855-1857,1859-1865 en z.d.
1 omslag

29 Keulenstraat 1871-1890.
1 omslag
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D. Stichtingen en fundaties

D. STICHTINGEN EN FUNDATIES
30 Stukken betreffende meerdere jaargetijden en schenkingen. 1860-

1897.
1 omslag

31 - 49 Stukken betreffende afzonderlijke jaargetijden of schenkingen 1849-1897.

31 - 49 STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE JAARGETIJDEN OF 
SCHENKINGEN 1849-1897.

31 Jean-Nicolas Nevraumont. 1849-1851.
1 omslag

32 Jean-Baptiste Verhuyght. 1850-1852, 1860, 1868-1869, 1881.
1 omslag

33 Jeanne-Rosalie Vanderborght. 1851.
1 omslag

34 Leonard Clynans. 1852, 1867.
1 omslag

35 Adrien-Berchard-Ghislain Gosin. 1854-1855, 1860.
1 omslag

36 Marie-Josephe Cornet. 1859-1861.
1 omslag

37 Marie-Anne Maurice. 1859, 1862-1863.
1 omslag

38 Catherine De Nobele. 1870, 1874.
1 omslag

39 Arnold-Leonard-Joseph De Page. (1829), 1871-1872.
1 omslag

40 Barbe Scheers. 1875-1877.
1 omslag

41 Jules Lecluse. 1877, 1886 en z.d.
1 omslag

42 Marie De Schampheleer. 1884.
1 omslag

43 Juffrouw Van Heyst. 1884.
1 omslag
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44 Céline Baugniet. 1884.
1 omslag

45 Marie-Rosalie-Elisabeth Van Moer. 1884, 1887.
1 omslag

46 Marie Veldekens. 1887.
1 omslag

47 Jean-Françoise Van den Kerckhoven. 1888-1891 en z.d.
1 omslag

48 Theophile Scheyven. 1889.
1 omslag

49 Jules-Alexandre-Charles-Joseph Thonon. 1897.
1 omslag

IV. Financieel beheer.

IV. FINANCIEEL BEHEER.
50 Transport van een jaarlijkse rente op een schuld ten laste van de 

kerkfabriek voor plafonneur Paul Colleye aan Jacques-Joseph Piron, 
rentenier. 24 mei 1852.

1 stuk

51 Stukken betreffende de tombola van de kerkfabriek. 1856, 1873.
1 omslag

52 Stukken betreffende de verdeling van de erfenis van pastoor Jean-
Baptiste Verhuyght tussen zijn erfgenamen en de kerkfabriek. 
1868-1869.

1 omslag

53 Omzendbrief van aartsbisschop Victor-August Dechamps 
betreffende de opname van de erelonen van priesters bij 
begrafenissen in de rekeningen van de kerkfabrieken. 27 december
1882.

1 stuk
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54 Stukken betreffende de toekenning van aflaten, de erkenning van 

relieken en andere geestelijke voordelen. 1850, 1894-1895, 1919, 
1941.

1 omslag

55 Stukken betreffende de processie. 1869-1871, 1887, 1893, 1895 en
z.d.

1 omslag

56 Notitie over de ontstaansgeschiedenis van de Sint-Jan en 
Niklaaskerk door pastoor Jean-Baptiste Verhuyght. [na 26 
november 1850].

1 stuk
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I. ARCHIEF VAN DE VZW 'ASSOCIATION DES ETABLISSEMENTS 
SCOLAIRES & SOCIAUX DE ST. JEAN ET ST. NICOLAS' EN 
VOORGANGERS.

57 Stukken betreffende de scholen van de parochie. 1880, 1895-1897,
1928, 1945.

1 omslag

II. ARCHIEF VAN HET 'COMITE DE L'ECOLE LIBRE POUR FILLES'

II. ARCHIEF VAN HET 'COMITE DE L'ECOLE LIBRE POUR FILLES'
58 Stukken betreffende de vrije lagere school voor meisjes te 

Schaarbeek. 1896-1897 en z.d.
1 omslag
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