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Melse en Gontroodse emigranten naar Santo Domingo
(1699-1700)
Luc De Ruyver en André Van De Sompel
Kort overzicht van het ontstaan en de geschiedenis van Santo Domingo
Santo Domingo is thans bekend als een toeristische trekpleister en de hoofdstad Santo Domingo
de Guzmàn telt zo’n 2,9 miljoen inwoners die het eiland van 92 km² bevolken. Het is de
hoofdstad van de Dominicaanse Republiek1. De rest van Santo Domingo is de provincie Santo
Domingo, verdeeld in zeven gemeenten.

We verdiepten ons eerder in de emigranten naar de Verenigde Staten rond de eeuwwisseling.
Eerder al gingen Vlamingen hun geluk beproeven in het buitenland. Santo Domingo is een
West-Indisch eiland. Al in de 15de eeuw vestigden er zich Europeanen en Santo Domingo werd
gesticht in 1502. De inwijkelingen in de 16de eeuw waren aanvankelijk als goudzoekers, later
moest deze handel plaats maken voor landbouw en veeteelt met suiker als voornaamste
uitvoerprodukt2. De Europeanen voerden Afrikaanse slaven in. Begin de 16de eeuw moesten
de Spanjaarden het opnemen tegen de Franse smokkelaars die het land goedkoop van waren
1
2

Wikipedia; Santo Domingo
Vandecasteele Maurits; Vlaamse uitwijking naar Santo Domingo (1699-1700), 1969
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voorzagen. In 1585 plunderden de Engelsen onder leiding van Francis Drake de hoofdstad van
het eiland en rond 1600 zorgden verschillende vredesverdragen tussen Engelsen, Fransen en
Nederlanders voor een korte periode van rust. Aanhoudende conflicten leidden tot het Verdrag
van Rijswijk in 1697 : het westelijk deel van Hispaniola maakte voortaan deel uit van het Franse
rijk. Thans bestaat het eiland nog uit Saint Domingue en Haiti.
Vlaamse situatie op het einde van de 16de eeuw en algemene migratie
Migratie was op het einde van de 17de eeuw het gevolg van armoede. Antwerpen was tijdens
de “gouden eeuw” een economische draaischijf voor de Europese handel. Na de val van
Antwerpen rond 1585 werd door de Katholieke Spanjaarden een geplunderd gebied
achtergelaten en vluchtten ongeveer 32.000 Antwerpenaren van de 82.000 inwoners de stad,
vooral Protestanten3. In Gent zouden kort na 1584 ook 15.000 inwoners emigreren. Deze
migratie was vooral naar het Noorden. Na 1585 ging het niet meer om een echte vlucht maar
om een voorbereide uittocht naar vooral Holland en Zeeland. Ook naar Engeland en Duitsland
werd uitgeweken. Het zou tot het midden van de 17de eeuw duren vooraleer de Amsterdamse
migranten geïntegreerd waren. Ook in Engeland duurde het lang vooraleer er gemengde
huwelijken plaatsvonden.
Andere emigranten trokken naar de Canarische eilanden La Palma en Tenerife om er
suikerrietplantages uit te baten of er te werken4.
Vlaamse emigratie naar Santo Domingo op het einde van de 17de eeuw

3
4

Van Mieghem Tom; Vlamingrant; 2014; Davidsfonds uitgeverij
Maselis Patrick; Van de Azoren tot de Zuidpool; 2005; Roularta Books
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Rond 1700 kon de Spaanse kolonie niet echt als welvarend worden beschouwd wat blijkt uit de
briefwisseling een Spaanse aartsbisschop. De Spanjaarden wilden vermijden dat de Fransen
het eiland zouden veroveren en daarom werd door de aartsbisschop voorgesteld om het eiland
met Vlamingen te bevolken. In 1665 waren er 14.000 inwoners, zwarten werden hier niet
meegerekend. In 1726 waren er 30.000 blanken in het Franse deel, goed voor 10.000 soldaten
en 100.000 “slaven en kleurlingen”. Er bestonden aanvankelijk strenge wetten op de
immigratie en dan vooral met de bedoeling niet-Katholieken en vreemdelingen uit de kolonies
te houden.

Er bestonden maar twee manieren om in te wijken : ofwel na tien jaar verblijf in Spanje een
“Carta Real de Naturalizacion” voorleggen ofwel een bekwaamheidsproef in een ambacht
afleggen. Een West-Indische compagnie ontbrak aanvankelijk voor Spanje. Het zou tot 1898
duren vooraleer de “Compagnie Royale des Pays-Bas aux Indes Orientales & à la Guinée” werd
opgericht. En het zou pas in de eerste helft van de 18de eeuw zijn dat de “Compagnie d’Ostende”
werk maakte van de handel in Amerika. Tussen 1665 en 1726 steeg de bevolking van Santo
Domingo dan ook met 29.500 blanken. Vooral Fransen waren inwijkelingen maar ook Duitsers,
Nederlanders en Vlamingen waren vertegenwoordigd. De Vlamingen stonden blijkbaar gekend
als raffinadeurs, ijzerbewerkers en geweermakers. Tussen 1677 en 1680 werden zelfs Vlaamse
experten naar Martinique gezonden met een contract van twee jaar.
De lokale
handelsmaatschappijen van Santo Domingo sloten ook contracten af.
Vlaamse emigranten waren dus blijkbaar bekend om hun stielkennis in landbouw en
suikerindustrie maar anderzijds dwong de armoedige situatie hen te emigreren naar de slechte
situatie in de Spaanse koloniën waar bevolkingstekort was.
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Vanuit Spanje werd in 1699 een verzoek in de Raad van Vlaanderen gericht om Katholieke
Vlamingen (en Ieren) te vinden om te emigreren naar Santo Domingo. Ze zouden dan grond
krijgen en enkele maanden zou in hun onderhoud worden voorzien. In Gent waren drie
afzonderlijke kantoren waar de emigranten werden ingeschreven. De locatie van inschrijving
had tot gevolg dat Oost-Vlamingen goed vertegenwoordigd waren. Het optekenen van de
emigranten was niet altijd even gedetailleerd maar het bleken vooral mensen uit het landelijke
Vlaanderen die van “lansneirynghe” leefden. Van de 449 inschrijvingen was er slechts één
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chirurgijn, één soldaat en één timmerman vermeld. Bij velen werd geen beroep of leeftijd
vermeld.
Emigranten uit Melle
Wie waren nu die emigranten uit Melle. In het Gentse register troffen we 9 Mellenaren aan :
-

-

-

-

-

-

“Lieven Denys woonende op de prochie van Melle met vrouwe een meysken van 10 ende eens
soontie van 2 iaeren” : in de parochieregisters van Melle vonden we het huwelijk van Livinus
Denijs terug met Elisabeth Schoot op 6 juli 1690. Dit echtpaar had een dochter, Joanna Maria,
gedoopt te Melle op 24 april 16915. Waarschijnlijk was het dezelfde Livinus Denijs die
hertrouwde met Francisca Declerck. Uit dit huwelijk werd Petrus Denijs gedoopt te Melle op
20 oktober 1697. Livinus’ overlijden vonden we niet terug maar zijn weduwe overleed te Melle
op 8 september 1730. Dit zou kunnen betekenen dat Livinus met zijn gezin uiteindelijk
besloten hadden Melle niet te verlaten.
“François Vanderlinden f(iliu)s Simoens met zijn huysvrauwe hebbende dry kinderen onder syn
bewelt woonende tot Melle aut 40 jaeren” : Simon Van der Linden was eigenaar van een
hofstede en een stuk grond nabij de kerk van Melle6. Frans was een van de vier kinderen uit
zijn eerste huwelijk met Cathelijne Vergaert. Simon hertrouwde later met Amelberge Bate.
We vonden uit het huwelijk van Franciscus Vanderlinden met Joanna Heirman vier kinderen :
Rogius Verlinden (°1687), Maria Verlinde (°1690), Francisca Verlinden (°1693 en waarschijnlijk
vroeg overleden) en Francisca Verlinden (°1695). En in de staten van goed van Melle werd het
overlijden van een zekere Anna Moreels vermeld die gehuwd was met Frans Van der Linden,
zij overleed te Melle in oktober 16827.
“Jacques Tallon f(illiu)s Jacques 27 jaeren woonende tot Melle”
“Joosijne Baudwyns f(ili)a Joos audt 25 jaeren woonende tot Melle jonghe dochter” : in de
doopregisters van Melle vonden we uit het huwelijk van Judocus Baudewijns en Livina
Rombaut 3 kinderen : Jacobus (°1667), Joanna (°1669) en Livina (°1672), Judoca moet dus rond
1674 geboren zijn.
“Lieven De Craeckere f(iliu)s Lieven audt 37 jaeren woonende tot Melle met vrauwe ende vijf
kinderen” : we vonden het huwelijk van een zekere Livinus De Craecker met Barbara Van Asch
op 15 mei 1685. Daaruit werden vier kinderen geboren te Melle : Catharina (°1685), de
tweeling Isabella en Adriana (°1687) en Joanna De Craeckere (°1689). Lieven De Craecker was
de pachter van de Payestede te Melle van 1696 tot 1698
“Philips Verstichelen f(ilius) Christoffels audt ontrent de 39 jaeren met vrauwe ende drij
kinderen woonende tot tvoornomde Melle” : in de parochieregisters van Melle vonden de
doop van Catharina Verstichelen te Melle op 15 augustus 1693 als dochter van Philippus en
Judoca Van Rijssel. Waarschijnlijk was het dezelfde Philippus die hertrouwde met Petronilla
Quix. Uit dit huwelijk werden nog vier kinderen geboren in 1695, 1696, 1698 en 1701.
Philippus Verstichelen zou overlijden te Melle op 25 november 1727 en zijn weduwe stierf er
op 19 februari 1737.
“Geerdijne ende Jan Boterdaele f(iliu)s Joos audt 17 ende 13 jaeren wesende broeder ende
suster oock tot Melle” Er werd een Joannes Boterdaele gedoopt te Melle op 11 oktober 1669
als zoon van Gaspar en Egidia Cloostermans.

5

Melle parochieregisters dopen
De Baets August; Bijdragen tot de geschiedenis van Melle : de kleine hofsteden en hun bewoners; De Gonde;
2001
7
De Baets August; Staten van goed Melle en Gentbrugge; deel 1 : 1673-1758; Documentatiecentrum Melle
6
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-

-

“Philips Boterdaele f(iliu)s Philips audt 16 jaeren woonende oock tot Melle”: hier gaat het om
de broer van de reeds vermelde Jan en Geerdijne, hij werd uit hetzelfde huwelijk gedoopt op
10 augustus 1683 te Melle.
“Laurijntjen Smulders f(ili)a Laureyns audt 39 jaeren weduwe van Jacques Drieghe woonende
tot Melle met een kindt”

Eén emigrant uit Gontrode
We vonden slechts één bewoner van Gontrode terug : “Andries Beke tot Gontrode Lande van
Aelst jonghman ende sijnen broeder” : waarschijnlijk was Andreas Beke een inwonende knecht
want we vinden hem niet terug in de parochieregisters van Gontrode.
Conclusie
Het is niet altijd de achterhalen wie zich liet inschrijven om te emigreren naar het grote
onbekende. We kunnen ook niet besluiten dat allen die zich inschreven ook effectief de verre
reis waagden. Onderzoek in Laarne en Kalken wees uit dat het veelal minder begoeden waren,
inwonende knechten, wezen, mensen met een klein landbouwbedrijf die een avontuur wel zagen
zitten. Waarschijnlijk gaat dit ook op voor de parochies Melle en Gontrode.

Nota aan alle gelegenheidsauteurs van onze Nieuwsflits:
Genealogische artikels zoals uw stamboom of een deel ervan publiceren in onze Nieuwsflits?
Iedereen kan vrij meewerken aan de redactie van ons tijdschrift. Uw teksten zijn steeds welkom.
Stuur uw artikel opgemaakt in een WORD document NIET in PDF aan erfgoeddegonde@gmail.com
Zend uw foto’s mee enkel opgemaakt in een JPEG en NIET in PDF
Iedere auteur is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van zijn bijdrage
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Nieuwe publicaties
Deinze (Onze Lieve Vrouw-parochie) dopen 1612-1796
door Johan De Baets
Deze publicatie geeft de 9.347 dopen weer met vermelding van de naam,
voornamen, geboorte- en/of doopdatum, ouders en doopheffers. Eventueel
aangevuld met andere relevante gegevens. De volgorde is alfabetisch op
de familienaam. Het werk telt 585 blz en kost € 40,00. Voor de pdf-versie
betaalt u € 24,00.
Deinze (Onze Lieve Vrouw-parochie) trouwen 1658-1796
door Johan De Baets
Dit werk behelst de 907 kerkelijke huwelijken, alfabetisch op naam van de
man met vermelding van de echtelingen, trouwdatum, getuigen en
eventueel andere informatie. Achteraan vind je ook een alfabetische lijst
op naam van de vrouw. Deze publicatie telt 84 blz en kost in boekvorm €
15,00 of in pdf-versie € 9,00.
Deinze (Onze Lieve Vrouw-parochie) begrafenissen 1658-1796
door Johan De Baets
Hier worden de 4.618 overlijdens alfabetisch weergegeven met vermelding
van de eventuele partner en/of ouders, leeftijd en andere informatie. De
publicatie telt 198 blz. In boekvorm kost dit werk € 22,00 en de pdf-versie
kost € 13,00.

Raadpleeg op onze website de lijst met bewerkingen die
in PDF of boekvorm te verkrijgen zijn.
Bestellen : publicaties.edg@gmail.com
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DEINZE
Onze Lieve Vrouw-parochie
Dopen 1612-1796

Johan De Baets
2022
ERFGOED DE GONDE vzw
Werkgroep genealogie
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“Cursus Oud
Schrift”
voor
gevorderden
2023
Deze cursus richt zich naar personen die reeds een minimale ervaring hebben met oud
schrift en is tevens bedoeld als aanvulling van onze cursus oud schrift beginners ‘ van niets
tot iets’
De cursus bestaat uit heel wat teksten uit begin 18de en 17de eeuw, gaande van staten
van goed, wettelijke passeringen….. tot enquesten
Lesgever Chris Meerschaut
Inschrijven kan tot 10 januari 2023
Het cursusgeld voor de 6 lessen en het cursusboek bedraagt 25,00 EUR.
Inschrijven voor de cursus kan enkel door het ingevuld inschrijvingsformulier terug te mailen naar erfgoeddegonde@gmail.com
Uw inschrijving is pas geldig vanaf ontvangst van uw betaling op
bankrekening BE48-7370-3628-6127 van Erfgoed De Gonde vzw
met vermelding ‘cursus gevorderden 2020’ vermeld eveneens uw tel en
email
Data en programma:
De lessen starten om 19u30 en eindigen om 21u30, in de leeszaal van het
Gemeentelijk Museum, Archief en Documentatiecentrum Brusselsesteenweg 393
Melle,
DINSDAG 17 01 2023 -

Les 1
Parochieregisters
dopen, huwelijken, overlijdens
communielijsten

DINSDAG 31 01 2023 -

Les 2
Staten van goed
Weesrekeningen
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DINSDAG 14 02 2023 -

Les 3
Notariële akten
Wettelijke passeringen
Openbare Verkopingen

DINSDAG 28 02 2023 -

Les 4
Clachten
Requesten
Saissementen

DINSDAG 14 03 2023 -

Les 5
Ferieboek
Enquesten
Aanklacht tegen een heks

DINSDAG 28 03 2023 -

Les 6
Ommestellingen
Land- en Renteboeken

Inschrijvingsformulier Cursus O.S.
gevorderden 2023
Naam:

Voornaam:…………………………………

Straat:

Nr.

Postcode:

Bus:………………………….

Gemeente:………………………………………………………………………..

E-mailadres:…………………………………………………………………………………………………………………..
Gsm/Tel:…………………………………………………………………………………………………………………………
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Nieuw in het documentatiecentrum
De bevolkingsregisters van Melle (1847-1900) , Gontrode (1867-1900) en
Laarne (1881-1900) zijn gedigitaliseerd en kunnen door de bezoekers op
onze computers geraadpleegd worden. Er kan o.m. geselecteerd worden
op combinaties van familienaam, voornaam, geslacht, burgerlijke stand,
beroep, nationaliteit, verblijfsjaar of –periode, wijk en/of straat van de
inwoners. Van deze selectie kunnen afdrukken of PDF-bestanden en
afbeeldingen van de registerfolio’s bekomen worden.

Erfgoed De Gonde vzw

14

Nieuwsflits

Genealogische beeldbank
Wenst u info betreffende onze collectie
bidprentjes, communieprentjes,
overlijdensberichten rouwbrieven,
mail nr gb/genealogie.edg@gemail.com

Schenkingen
Geboortekaartjes:
Steven Meyvaert,

Huwelijksaankondigingen-Trouwberichten:
Steven Meyvaert,

Bidprentjes:
Magda De Nys, Karel De Caluwé, Steven Meyvaert, Castellum-Laarne, Nele De
Moor, anonieme schenker

Rouwbrieven:
Magda De Nys, Steven Meyvaert, Castellum-Laarne, Nele De Moor, Luc De
Ruyver,

Krantenberichten:
Magda De Nys,
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Bibliotheek

Schenkingen

Boeken:
Geschonken door: Lieven J. Snoeck - Destelbergen
Voor onze Rubriek 068
Staten van Goed
Boek nr Deurle 001
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Indices op de staten van goed van Deurle
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Bezoek ons documentatiecentrum
De leeszaal is voor iedereen gratis toegankelijk
U kan er terecht voor opzoekingen in onze talrijke genealogische bronnen
en heemkundige tijdschriften of de geschiedenis van de gemeente Melle en
Gontrode. Op onze computers kunt U er digitale versies van bewerkingen,
heemkundige
tijdschriften,
onze
verzameling
rouwbrieven,
bidprentjes…raadplegen
Heeft u een vraag of probleem bij het opmaken van uw familiegeschiedenis?
Ons team vrijwillige medewerkers loodst u graag doorheen uw zoektocht.
Wenst u info scans uit onze collectie bidprentjes, communieprentjes,
overlijdensberichten, rouwbrieven,… mail naar
gb.genealogie.edg@gmail.com
Publicaties van onze bewerkingen in pdf of boekvorm kunnen bestel worden
op publicaties.edg@gmail.com

Bekijk regelmatig onze vernieuwde website www.erfgoedmelle.be
in verband met nieuwe publicaties, aanwinsten en necrologische
aanvullingen in onze beeldbank genealogie.

Nieuwsflits is een elektronisch berichtenblad van de Werkgroep
Genealogie van erfgoed De Gonde vzw

Verantwoordelijke uitgever:
Chris Meerschaut

Werkten mee aan de realisatie van dit nummer:
Marina Buysse, Luc De Ruyver, Chris Meerschaut, André Van De Sompel,
Yves Van Walle
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