
 

 

 

PAROCHIEARCHIEF  SINT-MAURITIUS  NEERHESPEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARATIE VAN EENIGE NAEMEN 

DIE IN DE DOOPS- OF DOODTSREGISTERS 

NIET TE VINDEN ZIJN 

 

 

Verklaringen i.v.m. ontbrekende doopakten 

in Neerhespen, Melkwezer en Gussenhoven 

 

Transcriptie door René Cloots 

 

 

 
 

 

 

 



 

Declaratien dewelke de ondergeschrevenen hebben gedaan voor mij H.:Van Thilt, pastoor van 

Neerhespen Gussenhoven dit om te tonen dat de navolgende wiens namen op den doopboek 

niet geregistreet en staen, wettige kinders en gedoopt zijn. Om deze declartien te horen ben ik 

/ van zijn eminentie gesteld geweest die ook deselve altemael oversien heeft en een forum 

gezonden volgens de welke de pastoors moeten de baptismale schrijven, dewelke hier achter 

is bijgevoegd. 

 

Samenvatting anno 1996 gemaakt door René Cloots) 

 

 Ida VANBERREWAER ex Neerhespen, gedoopt 14-04-1722 

  dochter van Laurentius en van (Clemens) BORREMANS 

  peter is Peeter BAKENS, meter: Ida MATHUES. 

 

 Magdalena GOOSSENS ex Wezer, gedoopt Orsmaal 01-03-1716 

  dochter van Henricus en van  Beatrix DRIESMANS 

  peter is Aert DE CATTE, meter: Magdalena DEHAUPREZ. 

 

 Petrus Anthonius PAX ex Wezer, gedoopt te Gussenhoven ??-10-1720 

  zoon van Laurentius en van Beatrix ROYER 

  peter is Anthonius DONVIL, meter: Margarita VUYST. 

 

 Joannes COENEN ex Wezer, gedoopt te Orsmaal op 24-08-1708.  

  zoon van Philippus en van  Elisabeth VAN MEER  

  peter is Joannes COENEN, de meter: Margarita COENEN 

 

 Jacobus SEVENANS ex Neerhespen, gedoopt te Neerhespen 19-11-1720 

  zoon van Jacobus en van Catharina EVERAERTS 

  peter is Hendriek HENNOT, de meter: Maria VAN LEEUW. 

  

 Mauritius STAS, gedoopt te Neerhespen 17-03-1721 

  zoon van Nicolaus en van Margarita LAURIERS  

  peter isLambertus STERCKENDRIS, de meter: Maria BORREMANS. 

 

 Anna Maria SNYERS ex Neerhespen, gedoopt te Neerhespen op ??-??-1719 

  dochter van Jan en van Catharina VAN DE PUTTE 

  peter is Peeter BAEKENS, de meter Anna Maria VAN LEEUW. 

 

 Anna Margarita LOWET ex Gussenhoven, gedoopt te Orsmaal op 22-03-1733  

  dochter van Jacobus en van  Anna Margarita VAN DE PUT 

  peter is Jacobus DE BEUT, meter: Anna Maria LOWET.  

 

 Joannes SNYERS ex Neerhespen, gedoopt te Neerhespen ??-??-1721 

  zoon van Georgius en van  Maria BECKERS 

  peter is Jan SNYERS, de meter: Elisabeth BECKERS. 

 



 

DETAILOPGAVE 

 

Ida VANBERREWAER ex Neerhespen: 

 

Ida MATTHUES oud 36 jaren die deponeert alsdat zij is meter geweest in het doopsel 

van Ida VAN BERREWAER maar zij en kan niet zeggen wat tijd zij geboren en 

gedoopt is.  Den peter zegt zij geweest te zijn Peeter BAKENS die dood is aldus 

eindigende hare getuigenisse, na haer die voorgelezen te hebben heeft deselve met eed 

bevestigd en met hare naam ondertekent.  

   IDA MATTHEEUS 

Laurentius VANBERREWAER den vader en (Clemens) BORREMANS, de moeder 

van Ida VANBERREWAER die declareren onder eed alsdat Ida voor hun wettige 

dochter is geboren omtrent half april of in het eerst van mei van den jaars 1722 en dat 

zij is gedoopt den dag na haar geboorte, den peter zeggen zij geweest te zijn Peeter 

Bakens, de meter Ida Matthues. 

De vroedvrouw zegde zij geweest te hebben Maria BRUYNINCKS die dood is aldus 

eindigende hunne declaratien hebben zij dezelve met hun merk ondertekend zeggende 

niet te kunnen schrijven.  

Dit is het merk   +  van Laurentius VAN BERREWAER 

Dit is het merk   +  van (Clemens) BORREMANS. 

Zij is gedoopt tot Neerhespen den 14 april 1722 

 

Magdalena GOOSSENS ex Wezer 

 

De weduwe WISTENRAET die declareert alsdat zij is mede geweest naar de kerk 

alswanneer dat Magdalena GOOSSENS gedoopt is, en dat Aert DE CATTE haren 

peter is geweest ; dit heeft zij met eed bevestigd en met een kruisken ondertekent 

zeggend niet te kunnen schrijven. 

Dit is    +   het mark van de weduwe Wistenraet. 

Henricus GOOSSENS en Beatrix DRIESMANS die declareren alsdat Magdalena 

GOOSSENS, hun wettige dochter is geboren in het jaar 1716 den 1ste dag maart, en 

dien selven dag gedoopt en dat in de parochie van Orsmaal, mits dat den Heere Pastoor 

van Orsmaal het meestendeel de fonctie dede van den eerw heere de nijs landtdeeken 

in zijn afwesen; Den peter declareren zij geweest te zijn, Aert DE CATTE, de meter 

Magdalena DEHAUPREZ die allebei dood zijn. Dit hebben zij met eed bevestigd en 

met hun eigen signatuer ondertekend;  HENDRIK GOOSSENS 

Dit is het mark   +   van Beatrix DRIESMANS zeggend niet te kunnen schrijven 

Philippus COENEN oud 65 jaar die deponeert alsdat hij Magdalena GOOSSENS, 

dochter van Hendriek GOOSSENS en Beatrix DRIESMANS  gehuischen,heeft zien 

naar de kerke dragen om gedoopt te worden en deze getuigenisse heeft hij met zijnen 

naem ondertekend. 

      PHILIPPUS COENE 

 

Petrus Anthonius PAX ex Wezer 

 

Laurentius PAX den vader die declareert alsdat Petrus Antonius PAX zijn wettig kind 

is geboren in het jaar twintig ontrent de maand october en dat het den dag na zijn 

geboorte is gedoopt tot Gussenhoven. Den peter zegt hij geweest te zijn Anthonius 

DONVIL die dood is. Hetzelfde declareert Beatrix ROYER de moeder oudzijnde 



ontrent 60 jaren, die is getrouwd met Laurentius PAX in het jaar 1710: deze 

declareert alsdat hij geboren is in de maand october. Ende eindigde alsdus hunne 

getuigenisse. Na die hun voorgelezen te hebben hebben die houden staen ende 

getekend. 

Dit is het mark   +   van Laurentius PAX zeggende niet te kunnen schrijven 

Dit is het mark   +  van Beatrix ROYER zeggende niet te kunnen schrijven 

 

Margarita VUYST, oud 72  of 73 jaar die declareert alsdat Petrus Antonius PAX 

gedoopt is in de maand octob maer zij en wete den dag niet, en dat zij is meter geweest 

en tot teken van wetenschap zegt zij dat het vante voren thuis door de vroedvrouw 

gedoopt was, die in doodt gedoopt is in het afwezen van den heer pastoor. Eindigend 

aldus hare getuigenis, na haer die voorgelezen te hebben, heeft die houden staen ende 

getekend met een kruisken zeggende niet te kunnen schrijven. 

Dit is het mark   +   van Margarita Vuyst 

 

Joannes COENEN ex Wezer. Vader is Philippus COENEN en moeder Elisabeth VAN 

MEER (hujus) 

 

Philippus COENEN den vader die deponeert alsdat hij is getrouwd in het jaar drie  

(..zie register huwelijken) en dat zijne zoon Joannes COENEN, wezende het derde 

kind is geboren den drienentwintigste augustus in het jaar 1708 en dat ontrent den 

noen; Reden van zijn wetenschap is, dat het hij hadde opgeschreven op zijnen manuael 

hetgene hij mij getoond heeft. De vroedvrouw is dood, endenselven deponeert alsdat 

het den dag daarna gedoopt is, en dat naer zijn goetdunken tot Orsmaal. Den peter zegt 

hij geweest te zijn Joannes COENEN, zijnen broeder, de meter Margarita COENEN 

die allebeide overleden zijn alsook die ten doop mede geweest hebben. Eindigende 

aldus zijne getuigenisse, na hem die voorgelezen te hebben, heeft die houden staen 

ende getekend. 

       PHILIPPUS COENEN 

 

Elisabeth VAN MEER de moeder die deponeert aldat dat is getrouwd in het jaar drie 

met Philippus COENEN voor den Heer Pastoor H. NIJS tot Gussenhoven, en dat zij is 

gelegen geweest van haren zoon Joannes COENEN den 23 augustus van het jaar 1708 

en dat het den 24 aug. is gedoopt. Den peter zegt zij geweest te hebben Joannes 

COENEN en de meter Margarita COENEN aldus eindigende hare getuigenisse. Na 

haar die voorgelezen te hebben, heeft die houden staen ende getekend. 

Dit is het merck   +    van Elisabeth VAN MEER zeggende niet te kunnen schrijven 

 

Jacobus SEVENANS is niet ingeschreven in het doopregister. Vader (ipsius=hij en geen 

ander) was Jacobus SEVENANS, die overleden is, moeder Catharina EVERAERTS en 

overleden is in Eliksem, huwden voor de pastoor van Eliksem anno 1707 en 

ingeschreven in ons huwelijksregister. 

 

Gerardus VAN OORLE, oud 45 jaar zijnen eed gedaan hebbende van de waarheid te 

zeggen die deponeert alsdat Jacobus SEVENANS den wettigen zone is van Jacobus 

SEVENANS en Catharina EVERAERTS: reden van zijn wetenschap geeft hij alsdat 

hij van de geburen was en dat ze zijn moeder hebben komen roepen als hij geboren 

werd en dat hij is mede geweest naer de kerk als hij gedoopt werd in de kerk van 

Neerhespen maar het jaar in hetwelke hij zoude geboren zijn zegt hij niet meer te 

weten; Aldus eindigende zijne getuigenisse, na hem die voorgelezen te hebben heeft 



dezelve houden staen ende met een kruisken ondertekend zeggende niet te kunnen 

schrijven.  

Dit is het merck   +   van Geeraert VAN OORLE 

 

Maria VAN LEEUW oud 74 jaar na haar eed gedaan te hebben van de waarheid te 

zeggen, die declareert alsdat Jacobus SEVENANS is geboren tot Neerhespen en 

wettigen zone van Jacobus SEVENANS en Catharina EVERAERTS gehuischen. Zij 

geeft voor reden van wetenschap alsdat zij in den barensnooit is present geweest en dat 

zij is meter geweest als hij gedoopt is. Zij getuigt alsdat hij geboren is in het jaar 1721 

en dat weinige dagen na Sint Andries. Den peter is geweest Hendriek HENNOT 

denwelke dood is gelijk ook de vroedvrouw. Aldus eindigende hare getuigenisse na 

haar die voorgelezen te hebben heeft die houden staen en met een kruisken 

ondertekend mits dat zij zegt niet te kunnen schrijven 

Dit is het merck   +   van Maria VAN LEEUW. 

 

(Besluit) 19 november 1720 gedoopt Jacobus, wettelijke zoon van Jacobus 

SEVENANS en Catharina EVERAERTS. Doopheffers HENNOT en echtgenote 

VAN LEEUW 

 

 

Mauritius STAS 

 

Nicolaus STAS van Neerhespen, oud 6? jaar, na zijnen eed gedaan te hebben van de 

waarheid te zeggen die deponeert alsdat hij getrouwd is met Margarita LAURIERS in 

de parochie van Laar in het jaar 1710 den 6 febr., en dat hij met haar gewonnen heeft 

vijf wettige kinders vanwelke dat Mauritius voorschr; het vijfde is en het leste. 

Daarenboven deponeert alsdat hij geboren is den 17der maand maart van het jaar 1721 

en t savonds ontrent den 6 uren op denzelfde dag gedoopt van den Zeereerw. Heer 

Pastoor DE NIJS landdeken. Rede van zijn wetenschap heeft hij (geassigueerd) alsdat 

hij wilde wachten om te laten dopen tot sanderdaags: maar dat den Heer Landdeken 

komende van Sint Geertrui Landen zeide dat het dien avond moest gedoopt worde 

omdienswille dat hij moest van huis gaan. Aldus eindigende zijn getuigenisse na die 

hem voorgelezen te hebben heeft die houden staen en met zijn naam ondertekend.  

      NICOLAES STAS 

 

Margarita LAURIERS oud ontrent 64 jaar die zegt (na haar eed gedaan te hebben 

van de waarheid te zeggen) alsdat zij is getrouwd in het jaar 10 met Nicolaus STAS en 

dat Mauritius voorschreven hunne wettige zone is gebore tot Neerhespen den 17 maart 

van het jaar 1721, den dienzelfden dag gedoopt tot Neerhespen. De vroedvrouw zegt 

zij geweest te zijn Maria BRUYNINCKX die overleden is. Den peter Lambertus 

STERCKENDRIS, en de meter Maria BORREMANS. Aldus eindigende hare 

getuigenisse na haar die voorgelezen te hebben heeft die houden staen en met haar 

merk ondertekend. 

Dit is het merk   +    van Margarita LAURIERS zeggende niet te kunnen schrijven.  

 

 

Lambertus STERCKENDRIES, koster van Gussenhoven en van Neerhespen oud 

omtrent 59 jaar na zijn eed gedaan te hebben van de waarheid te zeggen ... deponeert 

alsdat Mauritius STAS voorschreven den wettige zone is van Nicolaus STAS en 

Margarita LAURIERS gehuische, en dat hij geboren en gedoopt is tot Neerhespen den 



17 der maand maart van den jaar 1721. Reden van zijn wetenschap geeft hij alsdat hij 

zelf is peter geweest en dat komende van Landen alwaar hij met den feestdag van Sint 

Geertrui geweest was aldus eindigende zijn getuigenisse na hem die voorgelezen te 

hebben heeft die houden staen en met zijne naam ondertekend 

      L. STERCKENDRIES  

       1799 

 

Hetzelve heeft mij in den zomer gedeclareerd Maria BORREMANS en dat zij is 

meter geweest in het doopsel: maar in absent en verre afgelegen zijnde, zo hebbe 

geoordeelt niet nodig te wezen haar te ontbieden om hetzelve nog eens te declareren, 

mits dat de bovengeschreven declaratien in alles zijn overeenkomende en daarenboven 

dat ik gesproken hebbe van de naaste vrienden die zeiden dat zij mede ten doop en op 

de kinderfeest hadde geweest: maar dat hun ontvlogen was den dag, de maand en het 

jaar in hetwelk hij zoude geboren zijn. 

 

 

Anna Maria SNYERS ex Neerhespen 

 

 Catharina CROES oud vier of vijfentachtig jaar na haar eed gedaan te hebben van de 

waarheid te zeggen deponeert alsdat Anna Maria SNYERS het wettige kind is van 

Catharina VAN DE PUTTE en van Jan SNYERS. De reden van haar wetenschap geeft 

zij alsdat ze is present geweest alswanneer zij geboren is tot Neerhespen te weten op 

kermismaandag welke kermis altijd komt op den zondag na de feestdag van den Sint 

Mauritius ofwel de zondag voor Sint Michael. Daarenboven deponeert dat zij is mee 

naar de kerk geweest als zij gedoopt is: maar in wat jaar het geboren is is haar 

ontvlogen. De peter zegt zij geweest te zijn Peeter BAEKENS, haren zone, en de 

meter Anna Maria VAN LEEUW die allebeide dood zijn. Aldus eindigende haar 

getuigenisse na haar die voorgelese te hebben heeft die houden staen en met haar merk 

ondertekend. 

 

Dit is het merk   +   van Catharina CROES zeggende niet te kunnen schrijven.  

 

Catharina VAN DE PUTTE oud ontrent 54 of 55 jaar, getrouwd met Jan SNYERS 

tot Orsmaal in het jaar 1711, na haar eed gedaan te hebben van de waarheid te zeggen, 

die deponeert alsdat Anna Maria SNYERS haar vierde wettelijk kind is .. zij aan haar 

man heeft gebaard te weten smaandag op de kersmisse van Neerhespen in het jaar 

1719 en hetzelve zegt zij den dag daarna gedoopt te zijn. De vroedvrouw is geweest 

Maria BRUYNINCKX die dood is. Den peter Peeter BAKENS, de meter Anna Maria 

VAN LEEUW. Den vader Jan SNYERS zegt zij, gestorven te zijn ontrent de 20 jaren. 

Aldus eindigende haar getuigenisse na haar die voorgelezen te hebben heeft die 

houden staen en met een kruisken ondertekend. 

Dit is het merk   +   van Catharina VAN DE PUTTE zeggende niet te kunnen 

schrijven. 

 

 

Anna Margarita LOWET ex Gussenhoven 

 

Jacobus DE BEUT oudzijnde 46 jaar die declareert onder eed alsdat hij is peter 

geweest over Anna Maria LOWET als zij is gedoopt geweest tot Gussenhoven door 

den Eerw. Heer  Pastoor DE BRUYN, pastor in Orsmaal en dat in absentie van 



Mijnheer (HAUS?) toendertijd deservitor in Nederhespen Gussenhoven . Item 

declareert voorders alsdat den Here DE BRUYN voorzeid hetzelve opgeschreven heeft 

op zijn memorieboeken: maar dat hij dat nooit aan den pastoor van Gussenhoven 

getoond heeft, zelf dat hij lange tijd geweest is zonder te wete waar dat dit zijn 

memorieboeken gebleven was: maar nu gevonden hebbende heeft hij mij hetselve 

getoond alswaar dat opgeschreven staet gelijk als volgt: 

    1733 

 "22 martÿ baptizata est Anna Margarita legitima Jacobi LOWET et Anna Margarita 

VAN DE PUT; Suscept; Jacobus DE BEUT et Anna Maria LOWET. en wat 

ondertekend 

   p: DE BRUYN, pastor in Orsmaal 

Aldus eindigende zijne declaratie na hem die voorgelezen te hebben heeft die houden 

staen en met zijn naam ondertekend 

    JACOBUS DE BEUT 

Dit memorieboeken hebbe ik bij mij gehouden en hetzelve gecollatieerd neen den 

register van den voorsch: Heer DE BRUYN tot Orsmaal en hebbe bevonden dat het 

dezelve hand is. 

 

 

Joannes SNYERS ex Neerhespen niet ingeschreven in doopregister. 

Georgius SNYERS oud 60 jaar getrout tot Neerhespen in het jaar 1720 den 28 octob 

met Maria BECKERS (zie ons register) na zijnen eed gedaan te hebben van de 

waarheid te zeggen, deponeert alsdat Joannes SNYERS zijn wettig kind is die hij 

gewonnen heeft bij Maria BECKERS zijn huisvrouwe.Hij zegt dat hij geboren en 

gedoopt is in het leste van van juli of in het eerste van augustus in het jaar 1721. Den 

peter zegt hij geweest te zijn Jan SNYERS, zijnen broeder die dood is en de meter 

Elisabeth BECKERS, de zuster van zijn huisvrouwe, de vroevrouwe is dood. Aldus 

eindigende zijn declaratie na hem die voorgelezen te hebben heeft die houden staen en 

met zijn merk ondertekend. 

Dit is het merk   +   van Georgius SNYERS zeggende niet te kunnen schrijven. 

 

Catharina VAN DEN PUT oud 54 jaar weduwe van Jan SNYERS den broeder van 

Georgius voorschr: die deponeert alsdat Jan SNYERS is geboren tot Neerhespen en 

wettelijke zoon is van Georgius SNYERS en Maria BECKERS, gehuisschen. Zij 

brengt voor reden van  haar wetenschap alsdat zij in zijn geboorte is tegenwoordig 

geweest dewelke is geweest na Sint Jan in den jare 1721. Item declareert alnog alsdat 

hij is present geweest als hij gedoopt werd, Haren man Joannes SNYERS zegt zij 

peter geweest te hebben en de meter Elisabeth BECKERS. Deze declaratie na haar 

die voorgelezen te hebben heeft zij met eed bevestigd en met een kruisken ondertekend 

zeggende niet te konnen schrijven. 

Dit is het merk   +   van Catharina VAN DEN PUT. 

 

Lambertus STERCKENDRIES oud 59 jaar en nu 34 jaar koster van Gussenhoven en 

Neerhespen,: Item Joannes VAN LEEUW oud 75 of 76 jaar , en Nicolaus STAS oud 

61 jaar schepenen van Neerhespen, Gussenhoven en Overhespen die declareren alsdat 

zij tegen die voorschr: declaratie niet contrarie en weten, nog dat zij nooit gehoort en 

hebben al of dat er iemand van deze voogeschrevenen wiens namen niet opgetekend en 

zijn op den register, zoude onwettelijk zijn  of niet gedoopt, en tot teken der waarheid 

hebben zij hetzelve met hun namen ondertekend.  

  JAN VAN LEEUW    NICOLAES STAS   L. STERCKENDRIES 1795 


