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GRAFSCHRIFTEN OP SAINT-BARTHËLEMY

Op St. Eustatius ligt - voor het tegenwoordige Methodistenkerkje - een
omheind kerkhof, dat men aanduidt als 'Old English Church'. De aan-
dacht van de bezoeker wordt hier getrokken door een monument in de
vorm van een vierkantige kegel, dat het volgende opschrift draagt:

With / Confidence / in / Divine Dispensation / A Victim to Injustice /
and Popular Excitements / In The Island of St Barthelemew /
Consecrated This Memorial / To The Remains of / A Beloved Child &
a Regreted Consort // Samuel Ulric. / Became Immortal 1810 /
4 Years Old // M™ Elisabeth Fahlberg / Oppressed by Afflictions /
Obtained Consolation / At / The Throne of Mercy / On the 15*"
September 1811 / Aged 31 Years.

Dit is dus de rustplaats van de vrouw en het zoontje van Dr Samuel
Fahlberg. Het grafschrift laat niet na U te vertellen, dat de familie
Fahlberg een al of niet vermeend onrecht is aangedaan te St-Barthélemy
en de zaak moet toch wel erg hoog zitten om dat nog eens op een graf te
willen vereeuwigen. Ook op St. Barths had hij een kind verloren, getuige
het grafschrift op het kerkhof in Public:

Sophia Ulrica Fahlberg / born the 3* Oct. 1802 / died the 30*'' Nov.
1804.

Toen de Zweden in maart 1785 St-Barthélemy in hun bezit kregen kwam
Fahlberg, een man van 34 jaar, mede met de eerste gouverneur als
gouvernementssecretaris. Het jaar daarop en in 1793 publiceerde hij
artikelen over de planten en de vruchten van dit eiland en hun medische
eigenschappen. Zes jaar na aankomst kwam hij gereed met een volledige
kaart, niet alleen van St-Barthélemy maar ook van St. Martin.

Gedurende een 25 jaar vervult FAHLBERG zijn ambt; eerst onder
gouverneur Baron S. M. Rüyalin, na 1790 onder gouverneur Carl Fre-
deric Bagge (die eerst garnizoenscommandant was), dan onder een
a.i. bestuur (1795) van G. A. Troll (die ook commandant van het garni-
zoen was) en eindelijk onder, gouverneur Ankarhem. De laatste maakte
de bezetting van de Engelsen mee (1801-1802). In 1805-1806 waren er
opnieuw internationale verwikkelingen, omdat koning Gustaaf III
Adolf deel nam aan de coalitie van 1805 tegen Napoleon. Toen generaal
Ernouf, gouverneur van Guadeloupe, Ankarhem op de hoogte bracht
van de oorlogsverklaring tussen Zweden en Frankrijk, stuurde deze de
president van het Hof van justitie Bergstedt voor onderhandelingen
naar Guadeloupe.
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Op 3 oktober 1811 werd Ankarhem door Baron Stakelberg vervangen,
die op 15 april 1812 het bestuur aanvaardde. In een brief van 12 februari
1812 verklaarde Ankarhem dat zijn ongenade de schuld was van zijn
voornaamste twee ambtenaren, Bergstedt en Fahlberg, die de publieke
kas hadden geplunderd en zich aan deze zaak wisten te onttrekken
door de gehele schuld op Ankarhems administratie te schuiven.

Dit is dus de sleutel van het verbanningsdrama! Dat de zaak financieel
niet in orde was blijkt ook hieruit, dat Stakelberg - in een historisch
verslag van B. Ulrich, de laatste gouverneur - geprezen wordt als de
eerste gouverneur die waarheidsgetrouwe rapporten aan zijn regering
uitbrengt. Van 1812-1814 kon de nieuwe gouverneur meer dan 4 miljoen
kronen (2.665.000 Nederlandse guldens van die tijd) naar het moederland
zenden. Na 1816 worden de inkomsten minder, maar nog tot 1830 gaan
de geldzendingen door. Waar het voor ons op aankomt is dat er geen nauw-
keurige afrekeningen met het moederland van vóór 1812 te vinden zijn.
De Zweedse Rijksdag besloot op 15 mei 1812 dat de kolonie zijn autonome
begroting zou hebben, en weldra werd er ook een speciaal departement
ingesteld voor de zaken van Pommeren en St-Barthélemy.

Uit het grafschrift blijkt dat Fahlberg al in 1810 in ballingschap
was. Hij ging nooit meer naar zijn vaderland terug, want een overlijdens-
akte te St. Eustatius meldt: "Overleden op heden den acht en twintigsten
November een duizend acht honderd vier en dertig / Samuel Fahlberg /
oud zes en zeventig jaren twee maanden en 20 dagen / geboren in Zweeden
op den negenden September een duizend zeven honderd en vijftig, laatst
gewoond in deze Kolonie."

Een graf van hem is niet te vinden. Het kan natuurlijk zijn, dat hij
in het graf van zijn vrouw is bijgezet en dat hij geen familie had die
zorgde voor een aanvulling van het grafschrift.

Gouverneur Stakelberg werd opgevolgd door luitenant kolonel Rosens-
ward, die op 5 augustus 1816 aankwam en vijf dagen later het bestuur
aanvaardde. Het jaar daarop stierf zijn vrouw. Daar hijzelf ook ziekelijk
was vertrok hij op 19 september 1818 naar de zwavelbaden op Nevis,
alwaar hij spoedig aan de tering stierf en werd begraven. Daarna had
vice-gouverneur Berghult het bestuur in handen tot medio 1819, toen
gouverneur NORDURLING verscheen.

Op 21 september 1819 werd St. Barths door een orkaan geteisterd, maar
in het begin van 1820 was men er al weer aardig bovenop; de haven was
hersteld en schepen van verscheidene nationaliteiten deden Gustavia
weer aan. Alleen, na de orkaan kwam er een ontzettende droogte, tot in
september geweldige regens begonnen te vallen, waarbij er een koorts-
epidemie ontstond die velen ten grave sleepte.

Norderling verloor drie van zijn kinderen in deze epidemie van 1820.
Hijzelf stierf in 1828 tengevolge van een ongeluk. Te paard reed hij in de
buurt van het fort toen de wacht brand zag uitbreken en plichtsgetrouw
een kanon afschoot om de bevolking te alarmeren. Het paard schrok
hiervan zó, dat het van de weg afsprong en de diepte in tuimelde. De
gouverneur had een schedelfractuur en overleed spoedig daarna in zijn
woning in Public. Hij werd op het kerkhof te l'Orient begraven. 1 Zijn

Op dit kerkhof heeft het oorspronkelijke kerkje van l'Orient gestaan.
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schoonzoon J. H. HAASUM, die toen burgemeester en gouvernements-
secretaris was, volgde hem op.

Op dit kerkhof, overschaduwd door een oude flamboyant, is een stuk
afgezet door een ijzeren hek. Daar bevinden zich de graven van de Zweedse
gouverneurs-families. De akte van verkoop zegt het volgende:

Nous soussignés E Lecouturier, cure de la paroisse Notre-Dame de
l'Assomption de L'Orient, ile Saint Barthélemy

Jn B'e Déravin, Etienne Lédée, Pierre Lédée et Francois Turbé,
membres du conseil de fabrique de la susdite paroisse.

Déclarons et reconnaissons, par ces présentes, qu'une portion de
terrain de vingt-sept pieds et demi de longueur, sur dix-sept de
largeur, située dans la partie Sud-Est de notre cimetière, et oü se
trouvent les monuments funèbres érigés sur les cendres de Son
Excellence Norderling, ancien Gouverneur de cette He, et sur celles
de plusieurs membres de son illustre familie, appartiennent aux
héretiers de son Excellence susdite feu Ie Gouverneur Norderling a
titre de la reconnaissance que nous lui devons pour les grands bien-
faits que notre église a recus de son Excellence susdite, et de son
Excellence James H Haasum, Gouverneur actuel de cette tie.

Son Excellence Johan Norderling, ancien Gouverneur de l'Ile
Saint Barthélemy a donné a la fabrique de la paroisse de l'Assomption
de L'Orient cinquante gourdes rondes, Ie vingt Juillet de l'an mil
huit-cent vingt, a l'occasion d'une souscription faite pour faire
peindre l'église.

Monsieur J" B'« Déravin, membre actuel de notre conseil de
fabrique declare avoir appris de feu son père, ancien représentant
dans cette paroisse, que Ie terrain acheté de Mr Pierre Brin, Ie onze
mars de l'an mil huit-cent vingt et un, pour l'agrandissement de
notre cimetière a été payé par M' Norderling en compensation du
terrain dont nous renouvelons la cession authentique aujourd'hui,
vu que l'acte de la cession primitive est égaré.

Son Excellence James H Haasum, Gouverneur actuel de cette
He, nous fait présentement don de s«>e gownfcs rondes pour que nous
Lui remettrons un acte authentique qui lui donne a Elle et a Son
illustre familie droit de propriété sur Ie terrain oü reposent dans
notre cimetière les cendres de son beau père, feu Monsieur Norderling,
et de plusieurs membres de sa familie.

Fait au presbytère de L'Orient, ce vingt neuvième d'aoüt de
l'an mil huit-cent cinquante sept, en presence des témoins soussignés,
et signé par nous E. Lecouturier, curé de la paroisse de l'Assomption
de l'Orient, et les quatres membres sus-nommés de notre conseil
de fabrique, a l'exception de Monsieur Francais Salomon Turbé
qui a declare ne savoir signer.

ont signé: Francois Déravin, L. Felix Duzant, Etienne Lédée,
Pierre Lédée, J« B'e D*éravin, E Lecouturier.

In de tijd van Norderling werd, naast het kerkhof, een nieuw kerkje
gebouwd, dat nu het gebouw is van de openbare school. De grote, thans
nog bestaande kerk, en de pastorie, werden gebouwd door abbé Eugène
Lecouturier, die na zijn aankomst in 1857 de zaak direct flink aan-
pakte en later dan ook met een Zweedse decoratie werd begiftigd.
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Waarschijnlijk was dus dit stuk van het kerkhof Zweeds bezit, en viel
dan ook niet onder de confiscatie van 1911, toen alle kerkelijke goederen
(ook het kerkhof van l'Orient) aan de Franse staat werden getrokken.

Graven van drie geslachten Norderling zijn op dit Zweedse kerkhof je
te vinden; nl. van de gouverneur zelf, van zijn oudste zoon (een van de
drie koortsslachtoffers van 1820), en van zijn kleindochter Jeannette
Haasum, die nog vóór haar grootvader is overleden. Na hem stierf zijn
oudste dochter, die met gouverneur Haasum was getrouwd.

De grafsteen van gouverneur Norderling meldt:
Johanni Norderling / Philosophiae Doctori Consuli Generali Prae-
tori / Barthelemiensium Gubernatori / Equiti Ordinis Leonini et
Polari / Nato in Svecia MDCCLX / Denato Gustavia
MDCCCXXVIII // Grandis in acta Viri livor nil polluit Extat /
Quassa licet nullo turbine rupta cedrus

Het graf van de zoon leert ons dit:
Memoria / J. Gar.» Norderling / a secretis Rectoris hujus insolae /
Cohortis Jemtlandicae signiferi / Principisque Juventutis aulae
addicti / Sacrum // Dira Juvenem sustulit pestis / die III Octobris
MDCCCXX / V non lustrus absolutis / Tumulum / superstites
posuere parentes / J et J M Nordeling // Quidquid ex Te amavimus /
mansurum est / piae non cum corpore / extinguuntur animae

Het blijkt dat zijn oudste zoon, waarvan wij geen geboortedatum zien,
even in de twintig al een hele carrière achter de rug had in Zweden. De
namen op de enigszins verweerde steen konden niet anders worden ge-
lezen, maar zij waren Johan Gabriel. In Zweden bestaat nog steeds een
Jamtland regiment, waar deze jongeman vaandrig was. Hij was secretaris
van zijn vader en nog geen anderhalf jaar op St. Earths toen de dood hem
overviel. Wij zien hier dat zijn moeder toen nog leefde.

Een geheel marmeren graftombe van de oudste dochter geeft ons meer
historische gegevens:

f / Sacred / to the memory of / Anne Louise Haasum / the Beloved
and ever Lamented Wife of / L'. Col' James H Haasum / and eldest
Daughter of the Late / Governor John Norderling / and of / Jeanne M
Norderling, born de Mont d'Or' his wife.
She was born in this Island / August the io"> 1797 / and departed this
life September the 2«<> / Anno Domini MDCCCXXXV
The governing principle of her life was supreme love to / God and
universal benevolence to mankind. / She chose the path of Duty
and walked in it with meekness to the end. / The following texts
selected by her self are just illustration of her Christian
Faith and Praedict. / "not with old leaven . . . But with the unleaved
bread / of Sincerety and Truth" I Cor V 8 / "For I know that my
Redeemer Liveth" Job XIX 25
This Stone / is erected by her husband as the last sad token of his
unceasing love / Blest be the dear uniting love / That will not let us
part / Our bodies any far off remove / We still are one in heart /
Partakers of the Savour's grace / The same in mind and heart / Nor
joy nor grief nor time nor place / nor life nor death can part.

Anne Louise werd dus geboren in 1797, in de tijd dat haar vader presi-
dent van het Hof van justitie was. De echtgenote van gouverneur Nor-
derling, Jeanne M. de Mont d'Or was afkomstig van Martinique.

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:12:45PM
via free access



GRAFSCHRIFTEN OP SAINT-BARTHÉLEMY IOI

Al jaren voor de dood van Anne Louise had het echtpaar Haasum een
dochtertje verloren. Op haar graf staat een vierkant zuiltje met op iedere
kant een tekst:

Jeanne"«-Charlotte / Haasum
Née / Le 31 juillet 1821
Decedée / Le 22 juillet 1823
Brevis Felicitas / Luctus Perennis / Parentum

Van dezelfde familie vinden wij nog een graf, maar thans op het kerkhof
in Public:

Mrs Emilia Boyson / born Norderling / f may 13, 1823 / aged 27
years 1 month and 20 days. / This tomb is erected by her disconsolate
husband / Capt. Thomas Boyson.

Deze Emilia Norderling, die blijkbaar geboren werd op 23 maart 1796,
een jaar eerder dan de oudste dochter van gouverneur Norderling, zal
wel een nichtje geweest zijn.

Natuurlijk hebben de Zweedse gouverneurs ook oppositie tegen hun
bestuur gehad, welke zich vooral uitte in de Gajeffc d« Gustovia, een week-
blad dat in handen was van een kleurling. Zo werd in 1818 een prijsge-
maakt beladen Portugees schip Gustavia binnengebracht en aldaar ver-
kocht. Een zekere Stuart beschuldigde de toenmalige gouverneur (Ro-
seward, (waarvan bekend was dat hij uitsluitend om eigen belang
te dienen deze hoge functie had aanvaard) hierin de hand te hebben ge-
had, hetgeen een proces tengevolge had waarbij Stuart werd veroor-
deeld. De krant besprak zo openlijk het gedrag van gouverneur en burgers,
dat in 1819 een censuur werd ingevoerd, waarbij artikelen aan de gouver-
nements-secretaris ter goedkeuring moesten worden voorgelegd.

Bekende tegenstanders van het gouvernement waren de mannen van
het handelshuis BIGARD, waarvan vader en zoon zich ook tegen Norder-
ling keerden. Op het onbewoond eilandje Fourché - ook wel Five Islands
genoemd, tussen St. Barths en St. Martin - ligt vader Bigard begraven.
Het eiland zal toen wel zijn eigendom geweest zijn, zoals het ook thans
nog in particuliere handen is, van de koopman Beal. Op een grafsteen
op een kleine vlakte tussen enkele heuveltopjes gelegen, is thans nog met
enige moeite te lezen:

[sous?] cette modeste pierre [reposent?] les restes / de Balthazard
Bigard Citoyen / né a Marseille, le 20 Octobre / 1740 et décédé en
ce lieu / le i«' Dec. 1827. / Charité Chrétienne / occasions / Bonne Foi.

Grote kooplieden van St. Barthélemy waren in die tijd ook DINZEY en
DELISLE; beiden in 1861 overleden. Delisle was de grote steun van de
katholieke kerk en werd begraven op het kerkhof van l'Orient:

t / Ci git / Antoine Sapenne Delisle / né a Pauillac (Gironde) / le 29
aout 1796 / decedé a GuStavia / le 7 fevrier 1861 / a l'age de 64 ans.

De familie Dinzey stichtte het Anglicaanse kerkje in Gustavia. Het is een
bekend koopmansgeslacht dat thans op St-Barthélemy met de laatste telg
aan het uitsterven is, maar verder nog over verscheidene eilanden is
verspreid. In Public is nog het graf van:

Joanna Dinzey / daughter of Thomas and Rebecca Dinzey / f 19
Oct 1820 / aged 2 years and 10 days.
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Een andere Joanna Dinzey ligt in een ouder dubbelgraf op het Statiaanse
kerkhof 'Old English Church' blijkbaar met haar man verenigd:

Joanna Dinzey / who departed this life / January 1i"> 1764 aged . . .
years. In memory of / Richard Hortow / Apr. 4'*» 1769 / aged 38
years & 4 months

In 1861 komt NETHERWOOD op St-Barthélemy, als notaris en comptabel
ambtenaar van Zijne Majesteit de Koning. Het echtpaar Netherwood ligt
begraven op het kerkhof in Public:

George Wilhelm Netherwood / born Aug. 21 1828 - died June 5
1903 / and Malvina Augusta Netherwood / born March 18 1836 -
died January 20 1871

De familienaam van mevrouw Netherwood was Abott. Zij stierf na
de geboorte van haar derde kind:

Sigrid Malvina Rudolfina Abbott Netherwood / born Jan 14 1871 /
died Jun 20 1903

Hun oudste dochter was Valborg Olofina Cecilia Charlotta Nether-
wood, geboren in Gustavia op 19 sept. 1868, gestorven op St. Maarten op
24 aug. 1954 en begraven op het kerkhof van Little Bay. Op dit kerkhof
ligt ook haar broer Fredrik Wilhelm Marcus Carl Ludwig August Ne-
therwood, geboren in Gustavia in 1869 en overleden in St. Maarten
18 oct. 1948; echtgenoot van Grace Mary Lightbourn Darrell en weduw-
naar van Ella Leonora van Romondt.

Toch blijkt GEORGE niet de eerste Netherwood te zijn die zich op St-
Barthélemy heeft gevestigd, want op 1'Orient vinden wij dit graf:

Sacred to Friendship / and to the Memory / of Miss / Wilh* Nether-
wood / Whose remains are here deposited / and who lifted above /
all selfish consideration / By an ardent attachment / to an amiable
friend / Relinquished her native Country / and domestic circle /
To follow her fortunes / in a distant and alien climat / where she fell
an early victim / to a malignant fever / on the 17 October 1820 / in
the 27th year of her age.

Volgens de familie Darrell te St. Maarten is dit een zuster van de vader
van George.

De meeste Zweden op St-Barthélemy waren Lutheranen. Toen zij er
voor het eerst kwamen bevond dominee S. Thunberg zich onder het
gezelschap van de gouverneur. De Netherwoods van St. Maarten waren
oorspronkelijk Anglicanen, maar hebben zich later aangesloten bij de
Methodisten. De tweede vrouw van Fredrik was de dochter van de
Methodisten dominee.

SverigM i?irfrf«r.sAa£ ocA /4<fe/s .Ka/ender J952 zegt van de familie
Netherwood: Skotsk adlig slakt, inkom till Sverige omkring 1600.
Introducerad 1649. Utgangen pa svardssidan 1948. FREDRIK heeft in
geen van beide huwelijken kinderen gehad en daardoor is dit geslacht
uitgestorven. Dezelfde bron noemt George kammarjunkare.

Enige verspreide graven - vader, moeder en twee dochters - in l'Orient
geven een inzicht in de familie PERILLIER:

Ci git / J« B'h A» Perillier / Qui fut bon Epoux bon Père et tres
hospitalier / Né a Nimes, decedé Ie 21 Novembre 1814 / Age de 56
ans / O vous passans qui visitez ces lieux / Contemplez y les misères
humaines / Songez qu'un jour vous deviendrez comme ceux / Soyez
done bon et n'ayez point de haines.
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lei reposent / les restes mortels / de Dame Rosalie Morel / (Veuve
Perillier)/ née a Lyon (en France) / decedée Ie 8 Juin 1836 / agée de
56 ans / Elevé / Par Pieté Filiale

t / Ci git / Pierre Francis Dejoye / Natif de l'ïle St. Vincent / Decedé
a Gustavia / St. Barthelemi / Ie 7 avril 1833 / a l'age de 68 ans / et /
Catharine Virginie Dejoye / née Perillier / Native d'Ancone (Italië) /
Decedée a Gustavia / Barthelemi / Ie 15 juillet 1861 / a l'age de 60 ans.

lei reposent / Marie Augusta Perillier / decedée Ie 16 aout 1836 /
agée de 27 ans / et son enfant / Marie Zulma / decedée Ie 17 Octobre
1830 / agée de 5 mois.

Van de familie PORTELLY vinden we op hetzelfde kerkhof:
Sacred of the Memory / of / Anastase Portelly / native of Malta / who
exanched of this for a better live / on the 4 May 1808 / aged 54 years /
He was a good husband.

t / Sacred / to the memory of / Elisabeth Portelly / Relict of the late /
John Portelly Esquire / a native of the Island of / St. Eustachius /
Born on / the 14'» of January 1789 / and died in this island / of St
Bartholomews / the 19"» of April 1854

En van dokter UDDENBERG lezen we:
Sacred / To the memory of / Johan August Uddenberg M.D. / a
native of the Island of / Oland / in the kingdom of Sweden / educated
at the university of / Upsala / Born the 18'» of August 1813 / Died
in this Island the / 23* of March 1852

Op de laatste drie, thans nog te ontcijferen grafstenen van l'Orient staat:
Ci git Jean Pierre Isnardon / né a Marseille 15 avril 1749 / dec. Gus-
tavia 1813 7 sept.
Jhon Martins de Clarencieux / native of the island of Madera /
28 aug. 1813 / aged 68 years.
lei repose la depouille mortele de José Francisque Dias / natif de la
Guayra / Decédé Ie 26 May 1817 / agé de 41 ans. (Met maconniek
embleem: passer en winkelhaak met daaromheen de letters
KSHTWSST)
I.H.S. Consacré a la memoire de Laurent V' Paschal / né a la Ciotat
en France.

Nog vele andere grafschriften - hoewel op zichzelf weinig belangrijk -
bewijzen dat talrijke vreemdelingen zich indertijd op het nijvere St-Bar-
thélemy hadden gevestigd:

Beneath this stone / lies interred the remains of / Nicolas Dawes
Esq>\ / merchant / Born in Tuam Ireland / who departed this life /
on the 24"» of June 1792 / at S' Bartholomews / in the i6"> year of
his age.

En op het kerkhof van Public vindt men nog:
D C Hill / native of St Eustachius / died 25 sept 1820 / aged 80 years.
Beata Elisabeth Sahlstedt / born the I2"> february 1813/ and departed
this life the 15"» januari 1841.
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John Guyer / native of Annapolis, Maryland U.S.A. / for many years
a merchant in this island / 13 March 1841 aged 50 years.
Elisabeth Seaman / born in St Kitts n juny 1758 / died 11 febr 1818 /
in her 33*>> year of her residence in this island.

Als slot van deze documentatie volgen hier nog de opschriften van de
beide priestergraven welke in de kerk van Gustavia zijn te vinden:

Sub hoc tumulo jacet / corpus / D* J " Bap»« Barthes / hujus par' R*
C' Rectoris
Natione Gallus in vico vulgo dicto Parisot / Non procul Galliae
Depar» Tarn / Anno MDCCXCIII Domini / natus fuit
Tres f ere annos hanc parochiam pie, juste / et religiose rexit.
/ In praesbyterio Gustaviae in medio / lacrymarum parochiae viduae
et desolatae / cum maxima pietate migravit ad Dominum / die VII
aprilis MDCCCXXXVI ad honorem suae memoriae / die I Augusti
MDCCCXLI / ad pedes hujus altaris ex coemeterio S* Joannis /
corpus suum translatum est
Protestantibus et Catholicis / devote assistentibus / Requiescat
in pace. Amen.

(Onder deze steen ligt het lichaam van de Heer Jean Baptiste BARTHÈS,
pastoor van deze Rooms Katholieke parochie. Fransman van nationali-
teit, in het dorp in de volkstaal genaamd Parisot, niet ver van het Franse
Departement Tarn, werd hij geboren in het jaar Onzes Heren 1793.
Bijna drie jaren heeft hij deze parochie vroom, rechtvaardig en gods-
dienstig bestuurd. In de pastorie te Gustavia, te midden van de tranen
van de verweesde en ontroostbare parochie, stierf hij in de Heer met zeer
grote vroomheid op 7 april 1836. Ter ere van zijn gedachtenis is zijn
lichaam op 1 augustus 1841 overgebracht van het kerkhof van St. Jean
naar de voeten van dit altaar. Door Protestanten en Katholieken devoot
bijgestaan. Hij ruste in vrede. Amen.)

Hic jacet / R. D. Alfridus E. M. Mahé / Patria Loudeae Britannia
Minori / Hujus insulae olim parochus / a Deo optime meritus /
annos XXXIII natus / Guadalupia die III octobris MDCCCLVIII /
vitam egit / Quorum vivens animus zelo rexit / mortuum possidere
voluit / Ipsum quiqui omnes tantae virtutes / merita memores /
Flente et dolentes / die XX novembris MDCCCLIX / receperunt /
Requiescat in pace Amen

(Hier ligt begraven de Eerwaarde Heer Alfred E. M. MAHÉ, geboortig
uit Loudeac, Bretanje, oud-pastoor van dit eiland, zeer verdienstelijk
bij God, oud 33 jaar. Te Guadeloupe verliet hij het leven op 3 October 1858.
Voor degenen, die zijn levendige geest met ijver bestuurd heeft, wilde hij,
eenmaal gestorven, dat zij hem zouden bezitten, gedachtig aan de ver-
diensten van zo'n hoge deugd. Wenend en bedroefd ontvingen zij hem
op 20 november 1859. Hij ruste in vrede. Amen.

Onder abbé Mahé, die in Goyave (Guadeloupe) stierf, werd, in juli 1857,
het eiland in twee parochies verdeeld, met Mahé als pastoor in Gustavia
en Lecouturier als pastoor te l'Orient.

St-Barthélemy is een weinig belangrijk eiland, en de mensen die er leefden
zijn, uit een algemeen historisch oogpunt bezien, misschien niet bijster
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belangwekkend. Mogelijk geven deze mededelingen - die alles omvatten
wat op St. Barths nog aan oude grafschriften is te vinden - toch enige
details, die onze geschiedkundige kennis van de Kleine Antillen ver-
levendigen.

Schetskaartje van St-Barthélemy (ten oosten van St. Maarten gelegen) met de
plaatsen welke in de tekst zijn genoemd. De gestippelde delen van het eiland bestaan
uit min of meer vlak terrein - dikwijls zandwallen met, daarachter, zoutmeren;

het overige terrein is rotsachtig en sterk geaccidenteerd.

SUMMARY

EPITAPHS ON SAINT BARTHOLOMEW

This article contains the literal texts of all the epitaphs on the French
island of Saint-Barthélemy (St. Bartholomew, St. Barths, or St. Barts)
that the compiler. Father de Barbanson, was able to decipher, and as
such it is also a contribution to the history of the island in its Swedish
period (1785-1878). *

Most of the epitaphs have to do with the regent families Fahlberg,
Norderling, Haasum, and Netherwood. There is less to be reported on the
merchant families Bigard, Dinzey, and Delisle. Inscriptions on a few
scattered graves refer to the families Perillier, Portelly, Uddenberg, and
others. The article closes with the epitaphs on the tombstones of the
priests Barthes and Mahé.
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