Register van overledenen te Makkum vanaf 1911 tot 1974

Van Jacob (Jaap) Ruurd Jorritsma (geb. 9 juni 1944) en vroeger woonachtig op de Schoolbuurt 10,
kregen we tijdens de open dag een kopie van een door drie verschillende personen
bijgehouden lijst van overledenen in Makkum

In 1911 is Ruurd Horjus (* 9 juni 1861 = 21 mei 1944), zoon van Sjoerd Horjus
en Hiltje Hoornstra, begonnen met het
vastleggen van alle overledenen in
Makkum. Hij vermeldde maand, dag en
naam van de overledene. Vanaf 1925
vermeldt Ruurd ook de familie-relaties,
zoals weduwe van en zwager of
schoonzuster van etc. Er stierven jaarlijks tussen 25 en 35 personen. Dat getal
is ongeveer over de gehele periode hetzelfde gebleven, ondanks de toename
van inwoners. Van 1915 tot ca. 1920 zijn
het er met 2 uitzonderingen van 27 en
33 steeds meer dan 40 personen. Er
heerste in die tijd, geloof ik, de Spaanse
Griep. Of dat de oorzaak was staat niet
vermeld.

Aan het handschrift te zien, zet na 1932
zijn zwager Marten Ferweda (* 23 november 1873 = 8 juni 1965), zoon van
Jacob Ferweda en Grietje Kok , het register voort. Marten was getrouwd met
Klaasje Horjus, zuster van Ruurd. Zij
waren mijn Pake en Beppe. Pake Marten vermeldde als extra de leeftijd van
de overledenen. Begin oktober van het
jaar 1955 kan Pake de lijntjes van het
schrift niet meer goed zien en vraagt hij
zijn schoonzoon Pier Jorritsma (* 12 december 1905 = 2 juli 1983), mijn lieve
vader, zoon van Petrus Jorristma en
Trijntje Groenhof, het register te willen
voortzetten. Mijn moeder was Hiltje Ferweda. Mijn heit heeft dit tot en met 1974
bijgehouden. Hij vond toen dat er zoveel, voor hem onbekende personen
kwamen te overlijden, dat hij het vanaf
dat jaar heeft gestaakt.

Wat Ruurd Horjus bewoog om een register aan te leggen om alle overledenen van Makkum bij te houden, is me
niet bekend. Maar het is wel een aardig
document.

Op de eerste pagina staat geschreven:

Voorgeslachten kwijnen henen,
En wij bloeien op hun graf;
Ras zal ’t nakroost ons beweenen;
’t Menschdom valt als bladeren af.
’t Stof door eeuwen zaangelezen,
Houdt het zelfde graf bewaard:
Buiten U, o eeuwig Wezen!
Ach! wat was de mensch op aard!
Wat mij opvalt is dat de mensen, nadat

sinds 1932 mijn pake Marten de leeftijden vermeldt, ze toen toch gemiddeld
ook al aardig oud werden.
Ook opvallend is dat alleen Makkumers
worden vermeldt. Als in 1945 op zaterdag 7 april Sjoerd Adema wordt gefusilleerd, met nog 5 anderen, worden
hun namen niet vermeld (binnen 24 uur
begraven 8/4 zondag), als extra vermelding.
In 1941 en 1942 is het register niet bij-
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gehouden. In 1942 is er slechts 1 vermelding; degene die toen overleed was
blijkbaar een unicum: Enne Pieters
Feenstra, weduwnaar van Ruurdje Bakker 99 jaar, geboren 6 april 1843.
Jaap Jorritsma, Schoorl
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