
 

 

 

 

 

Saint-Martin (partie française) 

 

Inleiding 

op de uittreksels uit: 

- de geboorteakten 1855 – 1896,  
- de huwelijksakten 1855 – 1896 en  
- de overlijdensakten 1855 – 1896 

 

- Naar verzamelindex op achternamen van de in de akten genoemde 
personen  

- Naar statistische gegevens 

 

Bewerking: Bert van der Saag (2020-2022) 

We houden ons aanbevolen voor correcties.  

 

 

Algemeen  

Vóór 1860 worden de akten op twee (soms drie) plekken geregistreerd: in Marigot (hoofdplaats 
van de gemeente Saint-Martin) en in Orléans, elk met een eigen nummering per jaar. Incidenteel 
werden overlijdens geregistreerd in het militair hospitaal in Marigot. Dat is bijvoorbeeld het geval in 
1855, maar die registraties zijn ook (weliswaar minder volledig) in de akten in Marigot opgenomen. 

Bij registratie in Orléans is in de indices de letter O toegevoegd aan het aktenummer, bij 
registraties in het hospitaal de letter H. Helaas is de registratie in Orléans beduidend slordiger dan 
die in Marigot. Het is niet duidelijk waarom – behalve om redenen van efficiency - de registratie in 
1860 werd geconcentreerd in Marigot. Een duidelijke verbetering in de verbindingen tussen de 
west- en de oostkant van het eiland kunnen we ons daarbij niet voorstellen. 

https://www.archiefman.nl/nt/gebSaintMartin.pdf
https://www.archiefman.nl/nt/huwSaintMartin.pdf
https://www.archiefman.nl/nt/ovSMF.pdf
https://www.archiefman.nl/nt/verzamelindexSXM.pdf
https://www.archiefman.nl/nt/SXM_statistiek.pdf
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Vanaf 1868 bieden de overlijdensakten iets meer gegevens, met name de leeftijden van de ouders 
van de overledene.  

 

Namen 
- In tegenstelling tot akten van de burgerlijke stand in Nederland in deze periode, wordt – 

vanaf ongeveer 1870 – in de betiteling van partijen (vader, moeder, enz.) doorgaans geen 
onderscheid gemaakt naar sociale situatie. Vrijwel iedereen wordt als “sieur” resp. “dame” / 
“demoiselle” aangeduid. Vóór 1870, en met name vóór 1860 is vaak sprake van 
“nommé(e)” (een zekere …).  

- Soms zijn bij huwelijk of overlijden de namen van de ouders onbekend, of is alleen de 
voornaam van de moeder bekend. In dat laatste geval hebben we in de uittreksels die 
moeder de achternaam NN (“nomen nescio”) gegeven en als ongehuwd genoteerd (ook als 
dat niet uitdrukkelijk was aangegeven). In 1855 komen we in de geboorteakten enkele 
ouders tegen die alleen met één (voor)naam worden aangeduid. 

- In de loop van 1879 wordt het de gewoonte om “onwettige” kinderen die niet bij de geboorte 
door de vader (of moeder) zijn erkend zonder achternaam in de jaarindex van de 
geboorteakten op te nemen. 

- In enkele geboorteakten constateren we een (voor)naamgeving gerelateerd aan het 
kerkelijk jaar (Toussaint, Annoncine, Noël, Noëline). 

- Men moet erop bedacht zijn, dat veel voornamen zowel in een Franse als een Engelse 
variant voorkomen. Bijvoorbeeld John Charles = Jean Charles, John William = Jean 
Guillaume, Lewis = Louis, enz. 

- De akten bevatten opvallend veel “bijnamen” (dit / dite …), sommige zonder klaarblijkelijke 
relatie met de officiële naam, zoals Elizabeth alias Louisa Eugénie. 

- Omdat de in Franse akten gebruikelijke volgorde van achter- en voornamen af en toe is 
losgelaten, kan het zijn dat hier en daar voor- en achternamen zijn verwisseld, vooral in 
gevallen waarin achternamen tegenwoordig als voornaam gangbaar zijn. 

 
 

Erkenning van “onechte” kinderen 
- Bij een “onecht” (buiten het huwelijk geboren) kind vindt aangifte door de vader meestal 

alleen plaats, als deze het kind wil erkennen. In die gevallen is de kans groot dat het 
inderdaad om een "natuurlijk" kind van de vader gaat. 

- Bij “onechte” kinderen waarvan de vader onbekend blijft, wordt in de beginjaren vaak per 
dorp / gehucht aangifte gedaan door een zeer beperkt aantal personen. 

- Soms vindt er later erkenning plaats bij “akte van erkennnng”, die chronologisch tussen de 
geboorteakten is te vinden.Daarbij erkent de vader of de moeder een of meer (veel) eerder 
geboren kind(eren), soms wegens het destijds niet geregistreerd zijn van de geboorte. In 
het geval van de moeder gaat het doorgaans om een oorspronkelijke geboorteaangifte door 
iemand anders dan vader of moeder. Vooral de jaren 1880, 1888 en met name 1892 - 1895 
kennen een groot aantal akten van erkenning. 1896 spant de kroon met 30 akten van 
erkenning (80 erkende kinderen). In het jaar 1863 treffen we geen enkele akte van 
erkenning aan. Van een akte van erkenning wordt in de marge van de geboorteakte een 
z.g. kantmelding geplaatst. 

- In 1888 treffen we voor het eerst een erkenning door de vader aan, waarbij het kind de 
achternaam van de moeder behoudt. 

- In de huwelijksakten wordt vaak melding gemaakt van vóór het huwelijk geboren kinderen 
(met voornaam en geboortedatum), die dan bij de huwelijkssluiting worden gewettigd. Deze 
vermelding staat altijd na de zinsnede dat het bruidspaar in de echt is verbonden. Dit 
gegeven kan genealogen veel werk besparen, omdat alle voorhuwelijkse (nog levende) 
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kinderen worden opgesomd. Wanneer bij het sluiten van een huwelijk de bruidegom een of 
meer kinderen "erkent" (en daarmee "wettigt"), zal hij in lang niet alle gevallen de 
"natuurlijke" vader zijn. Het kind is dan voortaan als een wettig kind te beschouwen. Ook in 
dit geval vindt een kantmelding plaats op de geboorteakte. Vanaf het moment van 
erkenning draagt het kind de achternaam van de erkennende vader. 

- Als in een overlijdensakte een ouderpaar niet gehuwd was (maar de vader het kind wel had 
erkend), blijkt dat uit het gegeven dat de moeder als ongehuwd is geregistreerd. 

 
 

Getuigen 
- Doorgaans komen in de geboorte- en huwelijksakten enkele vaste getuigen voor, die per 

jaar slechts eenmaal in deze uittreksels worden vermeld, tenzij ze als familielid in de akte 
voorkomen.  

- In de geboorteakten van 1859 - 1865 zijn dat met name William Gumbs opgevolgd door 
Louis Joseph Ralu (gevangenbewaarder) en Sébastien Maurrasse (gemeentebode), maar 
ook anderen buiten Marigot. In latere jaren komen (veel) meer incidentele getuigen voor.  

- Getuigen zijn altijd mannen van tenminste 21 jaar (“21 ans révolus” of “accomplis”). 
- Met name vanaf 1875 wordt in de huwelijksakten zelden een precieze aanduiding van de 

woonplaats van getuigen gegeven; men vermeldt meestal slechts dat ze allen woonachtig 
zijn “in deze gemeente”. De woonplaats wordt dan in de uittreksels weggelaten. 

 
 

Aangevers 
- Doorgaans komen in de overlijdensakten enkele vaste aangevers voor, die per jaar slechts 

eenmaal in deze uittreksels worden vermeld, tenzij ze als familielid in de akte voorkomen. 
Vermelding van dit laatste komen we voor het eerst in 1861 tegen. In latere jaren neemt het 
aantal “incidentele” aangevers duidelijk toe. 

- In 1862 en 1863 worden kinderen “zonder vader” steeds aangegeven door een man, niet 
altijd een familielid. Vaak wordt dan geput uit het reservoir van vaste getuigen. Aangevers 
(na 1863 doorgaans een familielid van de moeder) komen soms voor in geval van een 
afwezige vader of – minder vaak – een onbekende vader. In het laatste geval doet vanaf 
1864 vaak de moeder aangifte, waarbij dan tevens het kind door haar (juridisch) erkend 
wordt. 

- Vanaf ongeveer 1876 wordt in de overlijdensakte bij de aangever(s) aangegeven of het om 
een buurman (“voisin”) van de overledene gaat. Omdat het begrip “buurman” in dit soort 
akten nogal rekbaar is, laten we dat gegeven weg uit de uittreksels. 

 
 

Leeftijden 
- In 1859 valt op dat het leeftijdsverschil tussen vaders en moeders van borelingen vaak erg 

groot is. Met name de jonge leeftijd van moeders is opvallend. 
- Bij leeftijden van (oudere) personen wordt wel eens vermeld, dat het om een geschatte 

leeftijd geldt. 
- In de jaren vóór 1869 wordt nogal eens bij sommige ouders (vooral moeders) van 

bruidspaar of overledene de leeftijd weggelaten. Later gebeurt dat zelden meer. 
- In de huwelijksakten vanaf ca. 1873 worden regelmatig geboortedata van bruid en/of 

bruidegom vermeld. Soms wordt bij de leeftijd vermeld dat die is afgeleid uit het register 
van vrijgemaakte slaven, omdat er geen registratie van de geboorte heeft plaatsgevonden.  

- Als in de huwelijksakte sprake is van een sterfdatum van een ouder, is dat vermoedelijk 
altijd de aktedatum; deze ligt soms een dag na de sterfdatum. 

- De leeftijd van getuigen resp. aangevers moet altijd zijn aangegeven in de geboorte- of 
huwelijksakte resp. overlijdensakte. 
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- In geboorte- en overlijdensakten worden de eventuele aanduidingen van maanden en 
dagen alleen bij kinderen onder de één jaar in de uittreksels vermeld. 

 

 

 

Woonplaatsen 
- Als er in een geboorteakte bij een vader en/of moeder geen woonplaats is vermeld, wonen 

zij op hetzelfde “adres” als de boreling. Als er bij een overleden kind geen woonplaats is 
vermeld, woont het op hetzelfde “adres” als de vader en/of moeder. 

- Als er bij personen als woonplaats Marigot is vermeld, kan dat in het centrum (“bourg”) of in 
een van de buitengebieden (“section”) zijn; dat geldt ook voor de drie andere secties, te 
weten Colombier, Grand Case en Orléans. 

- Vanaf ongeveer 1880 wordt de woonplaats van sommige personen minder nauwkeurig 
geregistreerd en wordt vaak alleen de “sectie” aangeduid. (Zie ook onder “getuigen”.)  

- Uit de overlijdensakte blijkt vaak bij het overlijden van een kind of het ongetrouwde paar bij 
elkaar woont (“décédé dans la demeure de ses père et mère”). 

-  

In de akten worden bijna altijd de toen geldende Franstalige geografische aanduidingen gebruikt, 
die nog steeds gangbaar zijn.  
In een enkel geval is de naam gemoderniseerd (Raimbeau, Rambeau > Rambaud). 
Quartier d’Orléans wordt steeds weergegeven als Orléans; de gangbare naam French Quarter 
gebruiken we niet. 
In plaats van “Terre de Sable” in Marigot wordt de momenteel gangbare naam Sandy Ground 
gebruikt. Voor “Terres Basses” gebruiken we Lowlands. Voor “Etang aux huitres”: Oyster Pond.” 

 
 

Huwelijk 
- Als voorbeeld van een Franse huwelijksakte hebben wij hierachter de eerste akte uit 1872 

afgebeeld, met daarbij de Nederlandse vertaling. 
- In het algemeen werd er weinig getrouwd in deze periode. Tijdens de periode van de 

slavernij werden slaven geacht niet te (kunnen) trouwen. Geleidelijk zien we toch het 
geringe aantal huwelijken in de loop van de tijd iets toenemen. Doorgaans gaat het om 
personen uit Frankrijk of Guadeloupe, of personen van het eiland die tot een zekere 
welstand waren gekomen. 

 
 

Sterfte 
- Sommige maanden laten veel sterfgevallen zien, bijvoorbeeld de maand november in 1872 

en 1891 en de maand juli in 1895. Mogelijk is er dan sprake van een infectiehaard. In 1880 
sterven op dezelfde dag zus (5 jaar) en broer (7 jaar), denkelijk aan een besmettelijke 
ziekte. In 1856 in een gezin in Orléans drie kinderen in vijf weken tijd. In 1855 sterven in 
een maand tijd 5 militairen – waarvan vier 24-jarige soldaten - in het militair hospitaal. 

- De zuigelingen- en kindersterfte is in 1863 - 1865 en in mindere mate in 1866 laag, maar in 
1861 extreem hoog en in 1858, 1862, 1873, 1875, 1877, 1884 - 1888 opvallend hoog, met 
de laatste twee jaren als uitschieter. In 1879 en 1880 vinden we het hoogste aantal 
doodgeboren kinderen: 6. Wel is in 1863 en vooral in 1864 sprake van een grote sterfte 
onder de volwassenen in de leeftijd 20 to 50 jaar. In 1861 en 1862 bedraagt de sterfte in de 
leeftijdscategorie 0 tot 12 jaar: ruim 40%; in 1862 drie kinderen uit één gezin in een 
tijdsbestek van vier maanden. Dit is ook het jaar met het kleinste geboorteoverschot. In 
1885 is de sterfte in de maanden november – december opvallend groot (bijna 30%, 
waarvan 30% in het dorp Grand Case). In dat jaar tellen we 8 hoogbejaarde overledenen. 
Ook in 1894 zijn november en december de maanden met de meeste sterfte. Door het 
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grote aantal sterfgevallen is het jaar 1887, ondanks een record aantal geboorten, toch niet 
het jaar met het grootste geboorteoverschot. 1891 is een jaar met een record aantal 
stergevallen, waaronder veel hoogbejaarden (80 jaar en ouder). In 1893 en 1895 sterven 
opvallend veel mensen in de leeftijdscategorie 20 – 50 jaar. In 1894 ligt de nadruk zowel op 
zuigelingen- en kleutersterfte als op sterfte onder 60+-ers. 

- In 1861 en 1862 vinden we twee- resp. driemaal de aantekening ”infirme” (invalide, 
gehandicapt), eenmaal met de toevoeging “indigent” (behoeftig, armlastig). 

- Tot ongeveer 1875 werd als plaats van overlijden vaak het “hospice”  of “hospice 
succursale” in Marigot (rue du Bord de Mer) genoemd. In latere jaren wordt de aanduiding 
“hospice” kennelijk doorgaans weggelaten, en slechts “rue du Bord de Mer” aangegeven. 
Vanaf ongeveer 1881 wordt het hospice weer als zodanig genoemd. 

- Uit 1857 zijn mogelijk niet alle sterfgevallen geregistreerd. Er zijn bijvoorbeeld in Marigot 
geen akten tussen 15 oktober en 15 december opgemaakt. Ook is het aantal overleden 
kinderen erg laag vergeleken met andere jaren. 

 
 
 

Diversen 
- In 1879, 1880, 1884 en 1889 treffen we onder de geboorteakten akten van rectificatie aan, 

waarbij alsnog de geboorte van iemand wordt geregistreerd krachtens vonnis van de 
rechtbank van eerste aanleg te Marigot. 

- Helaas ontbreken de scans van de akten 2 t/m 5 uit de geboortenakten van 1870 en die 
van 1882. Op basis van de gescande pagina’s van de jaarindex van beide jaren, konden de 
namen van de borelingen uit deze akten worden herleid. 

- Vooral na 1870 zien we bij de geboorteakten regelmatig een groot tijdsverloop tussen 
geboorte- en aangiftedatum, met vaak 7 of 8, maar ook 9 of soms wel 10 dagen verschil.  

- In 1881 constateren we dat het eiland St. Barths van Zweedse in Franse handen in 
overgegaan.  

- In 1886 vinden we voor het eerst de registratie van een scheiding. 
- In 1887 - 1891 en 1893 vinden we een enorme toename in het aantal geboorten. In 1894 

volgt dan weer een scherpe daling. 
- In 1887 vindt tweemaal een huwelijk plaats van ouders en zoon resp. dochter. 
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Topografische kaart van Sint Maarten / Saint-Martin, vervaardigd door Eric Gaba (2015) 







Saint-Martin (partie française) 

Voorbeeld van een huwelijksakte (1872 akte 1)  --  vertaling 

 

Het jaar duizend achthonderd tweeënzeventig, en drieëntwintig mei, 

donderdag, om tien uur ’s morgens. 

Voor ons, Pierre Auguste Beauperthuy, wethouder van de gemeente Saint-

Martin, ten gevolge van het overlijden van de titularis de functies van 

ambtenaar van de burgerlijke stand vervullend, zijn publiekelijk in de zaal van 

het gemeentehuis, gelegen in Marigot, verschenen: 

de heer RICHARDSON (John Walkin), visser, zeventig jaar oud, geboren in 

Anguilla, Engels eiland, uit onbekende ouders, meerderjarig, woonachtig in het 

gehucht Grand Case, in deze gemeente, ter ener zijde,  

en mejuffrouw CAGAN (Marguerite), landbouwster, achtenveertig jaar oud, 

geboren in Saint-Martin (Frans gedeelte), uit onbekende ouders, meerderjarig, 

woonachtig in het gehucht Grand Case, ter andere zijde. 

Welke comparanten de akten hebben aangeleverd die door artikel zestig van 

de Code Napoleon zijn voorgeschreven en ons hebben verzocht over te gaan 

tot de sluiting van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de bekendmakingen 

door ons zijn gedaan voor de deur van het gemeentehuis van dit dorp op de 

zondagen vijf en twaalf mei van deze maand om negen uur ’s morgens, zonder 

dat er enig verzet is opgekomen tegen het genoemde huwelijk. 

Nadat wij de toekomstige echtgenoten erop hebben aangesproken om te 

verklaren of zij een huwelijksovereenkomst hebben opgemaakt, hebben zij ons 

geantwoord dat zij in het geheel geen huwelijksovereenkomst hebben 

opgemaakt en dat zij trouwen onder het regime van de wettelijke 

gemeenschap van goederen. 

In onze bovengenoemde hoedanigheid, gehoor gevend aan het verzoek van de 

partijen, en na hun alle artikelen met betrekking tot hun (huwelijkse) staat te 

hebben voorgelezen, de formele kanten van het huwelijk, alsmede hoofdstuk 

zes van de afdeling “Van het huwelijk” inzake de respectieve rechten en 



plichten van de echtgenoten, hebben wij van elk van hen, de een na de ander, 

de verklaring ontvangen dat zij elkaar tot man en vrouw wilden nemen, en 

hebben wij onmiddellijk daarna verklaard dat in naam der wet de heer 

RICHARDSON (John Walkin) en mejuffrouw CAGAN (Marguerite) in het huwelijk 

waren verenigd. 

En dadelijk hebben de beide echtgenoten ons vier kinderen gepresenteerd, die 

naar zij ons hebben gezegd het resultaat zijn van hun samenzijn, te weten: 

1o Jean Edouard, van het mannelijk geslacht, geboren twintig februari duizend 

achthonderd achtenvijftig, 2o Marie Magdeleine, van het vrouwelijk geslacht, 

geboren duizend achthonderd eenenzestig; 3o Jacques genaamd James, van het 

mannelijk geslacht, geboren in het jaar duizend achthonderd vierenzestig maar 

wiens geboorte niet is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand, en 

4o Christophe, eveneens van het mannelijk geslacht, geboren zeven juni 

duizend achthonderd zesenzestig; alle vier geboren in deze gemeente en welke 

de beide echtgenoten ons verklaard hebben te erkennen en te wettigen bij 

dezen.  

Dit alles gedaan in tegenwoordigheid en met ondersteuning van de heren 

Sébastien Maurrasse, gemeentebode, eenenzeventig jaar oud, Philippe Ralu, 

schoenmaker, achtenveertig jaar oud, Joseph Cobus, agent van politie, 

drieëndertig jaar oud, en Paul Fléming, zeeman, zesentwintig jaar oud, allen 

woonachtig in het dorp Marigot, Saint-Martin, getuigen, Fransen en 

meerderjarig. 

Van dit alles hebben wij de onderhavige akte opgemaakt, die wij hebben 

ondertekend samen met de heren Ralu, Cobus en Fléming, terwijl de 

echtgenoten en de heer Maurrasse zeiden niet te kunnen ondertekenen, zoals 

vereist na voorlezing. 

(w.g.) Paul Fléming, P. Ralu, J. Cobus, Beauperthuy. 
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