Het Suikerschip van 1868
Sa waarden Miichen sweetbekken
door Hein F. Faber

eerder gepubliceerd in 1938 en in Aldnijs 32, sept. 2002
illustraties uit archief Ald Makkum bewerkt door Otto Gielstra

Ongeveer honderd meter benoorden de Afsluitdijk,
enkele kilometers uit de Friese kust, is door de veranderde stromingen in de Waddenzee een zandplaat omhoog gekomen, welke bij eb droog ligt.
Het is niet de enige zandplaat daar in de buurt,
maar wel de enige, waarop de overblijfselen van
een reeds vele jaren geleden vergaan schip mee
naar boven zijn gekomen.
Het moest wel heel lang geleden zijn, dat daar een
schip was gestrand, want de vissers, die het wrak
ontdekten, herinneren zich niet, dat op die plaats
een schip gebleven was.
Het was dan ook lang niet gemakkelijk om te weten
te komen van welk schip dit de overblijfselen waren.
Maar tenslotte werd dan toch de man gevonden, die
opheldering kon verschaffen. En nu bleek het, dat
aan het wrak een hele geschiedenis was, van wat
eens in de volksmond langs de Friese kust, het
”suikerschip” werd genoemd.
De plaats kon worden vastgesteld, doordat een

oude schelpenvisser indertijd een ”landmerk”
genomen had.
”Wer it sûkerskip leit? Dat wit ik noch wol krekt. As
men út see wei de pannen fan de Koarnwerter
tsjerke oan ‘e noardkânt fan de toer sjocht, dan leit
dêr it sûkerskip”. En vanaf de omhooggekomen
zandbank ziet men inderdaad de dakpannen juist
noordelijk van de toren.

De geschiedenis nu was de volgende:
Precies zeventig jaar geleden sloeg de Groninger
Kof ”Anna Catharina” tijdens een zware noordwester storm voor zijn ankers vandaan en werd op
de lage gronden gejaagd op de plaats waar nu het
wrak naar boven gekomen is.
De stranding werd al heel spoedig te Makkum bekend en verschillende blazers van de Skyldersfloat
(schelpvissersvloot) kozen zee en ze slaagden er in
de schipper met zijn vrouw en verdere equipage
veilig aan de wal te brengen.

Bût Miichen!

Daar er nu niemand meer aan boord was, lag het
schip geheel prijsgegeven aan storm en zee en was
”bût”. Toen dan ook de blazerschippers met de geredden aan wal kwamen, was het eerste wat hun zo
stiekumweg werd gevraagd: ”Wat hat er yn?” En
achter de hand werd teruggefluisterd: ”Sûker,
miich!”
”Sûker!” Het woord ging fluisterend van mond tot
mond en niet één van de uit ongeveer vijf en twintig
schepen bestaande skildersfloat bleef in de veilige
beschutte haven. Want, wat hun ook ontbrak, geen
durf en goede zeemanschap. En die twee waren
zeer zeker wel nodig voor een dergelijke tocht met
de bijna geheel open blazers, welke alleen aan de
voorkant waren overdekt.
Nu wist iedereen, dat volgens de geschreven wetten,
alles wat ze konden bemachtigen, moest worden afgedragen aan de strandvonder, in dit geval de burgemeester. Doch volgens de ongeschreven wetten
was alles wat de zee prijs gaf ”bût”.

Sûker, sûker en nochris sûker

Natuurlijk was er veel te veel suiker voor eigen gebruik en er ontstond dan ook een levendige handel
in dit product. Amsterdamse kooplieden hoorden
van de suikerovervloed en kwamen er op af en
kochten de kostbare rietsuiker voor een appel en
een ei.
Intussen echter
was er in zoverre
orde op zaken gesteld, dat er een
gebouw, n.l. een
niet meer in gebruik zijnde kalkoven was
aangewezen, waar
de suiker moest
worden heengebracht. De weg van
de haven naar de
kalkoven was echter vrij lang en er
waren maar twee
veldwachters. Zodoende werd er onderweg naar de
opslagplaats nog
heel wat gelost.
Bovendien konden
de handhavers der
orde niet al te
streng optreden,
wilden ze tenminste voorkomen, dat
deze overvloed hun
De Skyldersfloat foar de wâl
neus voorbij ging.

En deze ongeschreven wetten golden alleen dan
niet, als je op de vingers gekeken werd.
Iedereen wist dus, dat de lading opgebracht moest
worden, maar ”Suiker is zoet”. En vooral in die tijd
betekende suiker heel wat, omdat het in verreweg
de meeste gezinnen
een luxe was, die zij
zich maar zelden
konden veroorloven.
En dan ineens een
heel schip vol. Nee,
de strijd met het geweten was niet
zwaar.
De suiker werd niet
opgebracht, maar
demoraliseerde de
gehele bevolking van
Makkum.
Want niet alleen dat
de blazerschippers
en hun helpers de
suiker voor goede
buit verklaarden,
maar ook degenen,
die niet zo gelukkig
waren, dat ze mee
konden om de lekkernij te halen, meenden
er recht op te hebben. Dit recht bewezen ze op een
eigenaardige manier.
Liep er bijvoorbeeld
iemand

met een zak suiker op de rug door de plaats, dan
schoot er plotseling
iemand onder een luifeltje vandaan, sneed, roets
een gat in de zak, hield er de meegebrachte emmer
of schaal onder en verdween, als die vol was. Vrouwen deden hieraan even hard mee als mannen en
opgeschoten jongens. Alleen waren de vrouwen in
zoverre gevaarlijker, dat de drager aan hen niet kon
zien, wat ze voornemens waren, omdat zij geen
emmer of zo iets bij zich hadden, maar de buit opvingen in hun schorten. Dan kostte het helemaal
niets. Maar diegenen, die zich hieraan niet wilden
wagen, konden toch ook wel zoveel suiker krijgen
als ze wilden hebben. Ze gaven dan maar een
schaal aan een toevallig in de buurt zijnde jongen,
met een paar centen en het verzoek om de schaal
met suiker gevuld terug te brengen. Wat dan ook
promt gebeurde.

Hoewel er dus een officiële opslag was, voelde men
meer voor de particuliere.
De onmogelijkste ruimten werden hiervoor uitgezocht. In kelders en op zolders en in leeg geschepte
regenwaterbakken.

”Ja, it gie mâl”, verteld mijn ruim 83-jarige zegsman,
één werd zo geplaagd door zijn slechte geweten,
dat hij gedurig met de zakken suiker omsleepte. Nu
eens in de kelder en dan weer in de hanebalken.
”Ik weet er ook nog wel wat van”, mengt zich een
niet meer jeugdige schipper in het gesprek. ”De
vrouw van de veldwachter had medelijden met m’n
moeder, omdat ze drie
van die rakkers groot
moest brengen en
bracht suiker om die in
mijn pap te doen, zodat
ik me ook eens zat kon
eten. Nou, het heeft geholpen want ik ben de
grootste van de drie geworden”.

ken geweest was, waardoor zij een heel duidelijk
spoor hadden achtergelaten. Maar nog voordat de
politie de deur kon openen, kwam Alle al naar buiten en zei: ”Kom, der wienen jimm’ al. Dat ’s mar
moai, want jimm’ moat tinke, dy sûker leit my swier
op ’e mage. Mar, ja wat sil men, ik koe it spul ek net
oan board lizze litte, want stelle dat se hjir dogge,
stelle..., it gryst jins oan. Dat ik moast de sûker wol
mei nimme, oars hie der fan ’e moarn neat mear
west, en no is it measte der noch....

Sterke Harmen

Van Alle gaan de gedachten en gesprekken over op ”Sterke
Harmen”.
Deze had zijn naam
niet voor niets gekregen, want droeg hij
niet op zekere keer
een zwaar anker, waar
de schipper en zijn
drie knechts geen
raad mee wisten, van
boord naar de smid,
zonder dat hij de zak
die hij onder de arm
droeg daarvoor neerlegde. Toen de schipper hem niet
bedankte, pakte hij in
de smederij het anker
weer op en bracht het
terug aan boord. Toen
de schipper hem duidelijk maakte dat hij te
verbouwereerd was
geweest om hem te bedanken, nam Harmen
het weer op en deponeerde het opnieuw bij
de smid.

De verhalen en herinneringen komen los. De
ogen glinsteren nu ze
weer denken aan de
heerlijke, zoete dagen
van zeventig jaren geleden. ”Weet je nog, toen
in ’t laatst hier vreemde
politiemensen kwamen
en alles nagingen? En
juist op de avond van de
dag, waarop ze gekomen waren, kwam Alle
met z’n blazer binnen
en hij en z’n knecht
sleepten nog vier zakken
suiker naar huis. En o,
wat krimmeneerde Alle
z’n vrouw, dat kon ze
toch zo goed. En kosteDeze Sterke Harmen
lijk het angstige mens
dan, had ook zijn
nabootsend, gaat hij
Harmen greep de grote sterke kerel beet en gooide hem met
spierkracht nog in
verder op huilerige toon: het hoofd vooruit de gehele lengte van de schip over, dwars
dienst van de suiker
”O, Alle, wat is ’t no wat. door de deur van het vooronder...
moeten stellen.
No binne hjir fan dy
De 83-jarige is weer aan het woord. ”Verschillende
frjemde plysjemannen en no sleepst do hjir sûker yn Cockdorper blazers, je weet wel van Texel, waren
’e hûs. Do komst noch yn ’t tichthûs”. Dan ineens
ook naar het suikerschip gezeild en brachten ook
veranderd, de zware stem van Alle nabootsend:
knassers met suiker in hun blazers over.
”Dat is dan net oars. De sûker is hjir en bliuwt hjir”.
Natuurlijk hadden de Makkumers hieraan een gronAlle zet de suiker in de gang, at rustig zijn avonddige hekel en dit werd nog erger, toen de Texelaars,
brood en ging naar bed. En jawel, de volgende mor- onder aanvoering van een buitengewoon grote en
gen gebeurde, wat de vrouw verwacht had. Nu was
sterke schipper, doodgewoon die knassers namen,
dat geen wonder, want Alle noch zijn knecht had er
welke reeds door de Makkumers waren omhooggeerg in gehad, dat er een gaatje in één van de zakbracht”.

Knassers...

vrijwel de gehele buit door de Makkumers wegge”U heeft het maar over knassers. Maar wat zijn dat
sleept
eigenlijk”. ”Een knasser was een bamboeverpakking, waarin, naar ik meen 200 kilo suiker geborgen ”Maar ging dat dan allemaal zomaar?”
”Nou, zomaar, zomaar, wat kon men er aan doen.
was. Omdat de mast was afgebroken werd aan de
Het gerecht is in Makkum geweest en heeft verhoren
giek van de bezaansmast een takel bevestigd om
afgenomen op de bovenzaal van Hotel De Prins. En
de knassers naar boven te halen.
later hoorde je er nooit meer wat van en toen mijn
Aan dek werden deze overgeladen in zakken. Maar
vader na enige tijd toevallig de Bolswarder kantongoed, de Makkumers voelden er niets voor om hun
rechter sprak vroeg hij of de zaak niet vervolgd zou
buit af te staan aan de Texelaars en zeker niet op
worden. En wat zei de kantonrechter? ”We hebben
die manier. Dus moest Sterke Harmen mee. En
geen plaats om
Sterke Harmen ging
al die lui op te
mee.
bergen, want
Weer pasten de
dan zou er zo
Cockdorpers hun
goed als nieoude tactiek toe.
mand overblijHarmen stond er
ven, want ze
eerst naar te kijken,
hebben alletot een
maal meegeMakkumer schipper
daan”.
hem toebeet: ”Toe
Dat was nu wel
no, ju!
niet helemaal
Bist do no Sterke
waar, maar
Harmen?”
driekwart toch
En toen kwam Harwel. Hoe dan
men tot bewustzijn.
ook,
het gevolg
Hij waarschuwde de
is geweest, dat
grote sterke Texede beide veldlaar éénmaal, tweewachters zijn
maal en nog een
ontslagen en de
derde maal. En toen
toenmalige
ook dat niet hielp,
commies werd
sprong hij op de
overgeplaatst”.
Texelse blazer over,
”Maar is daar
greep de grote
dan nooit iets
sterke kerel beet en
over geschregooide hem met het
ven?”.
hoofd vooruit de ge”O, jawel, Ouwe
hele lengte van het
Fedde zeeman,
schip over en dwars
heeft er een
door de deur van het
heel gedicht op
vooronder.
gemaakt”.
Even nog keek
Sterke Harmen om
zich heen of er
Bij navraag
mischien nog een
blijkt echter niegegadigde was voor
mand meer in
een dergelijke reis,
het bezit van het
Niet alls knassers kwamen heelhuids uit de strijd...
maar toen dit niet
gedicht te zijn.
het geval bleek te zijn, stapte hij weer op de
Wel weten verschillende tachtigers en daarboven
Makkumer blazer over.
zich nog brokstukken te herinneren, maar het geDe Texelaars waren zo hevig geschrokken van dit
bewijs van meer dan menselijke spierkracht, dat ze
overhaast de zeilen bijzetten en maakten dat ze
wegkwamen. Later hebben ze zich niet weer bij het
wrak van het suikerschip gewaagd, zodoende is

hele gedicht weten ze niet meer.

Maar de aanhouder wint en door vragen wordt je
wijs, dat zodoende, hierna volgt het eens zo beroemde gedicht van Ouwe Fedde zeeman.

Ware beschrijvinge van het Nederlandsche Suikerschip ”Anna Catharina”
En hoe dat schip eens was gevaren
Van Amsterdam, met veel bezwaren.
’t Verviel hier aan de Friesche kust.
Dat bestemd was naar Coppenhagen.
De schipper is aan wal gekomen
Ook de equipage en zijn vrouw.
Het schenen hier wel Turksche roovers;
De Makkumer blaasschippers waren gauw.
Elk was spoedig in de wapens,
Zij gingen toen het zeegat uit
Het was toen maar suikerrapen.
Uit de Kof weg in de schuit.
Ja, het zijn hier toch barbaren
Die men veel in Makkum vindt;
Zij verkochten ’wat hen niet behoorde’
En klopten tegen weer en wind.
Ze zijn daar aan die Kof gekomen
Die zat aan den grond al vast
Ze ontsloten toen de luiken
Gaven ook een ‘blaas’ de last.
Die is toen naar wal gevaren
Dit was toch geen mosseldrek;
”Vrouwtje, wil de koffie klaren,
Ik heb suiker,” sprak een gek.
Ja, daar is toen veel gestolen
En gebracht in vreemde holen.
Waar men vroeger nooit aan dacht
Daar is het toen heen gebracht.
De suiker is toen weggevoerd in schepen
en in pramen
Een Amsterdammer sprak alzoo:
”Dit is onz’ buit tezamen”.
”De een, die heeft het zoo verkocht
En in den nacht gewogen”,
Verhaalde mij een manke vrouw
Die zag het voor haar oogen.

Ik geef die manke vrouw geen naam,
Dat kan mij ook niet scheelen
Ze was van geen halve Knasser bang
En ook niet van een heelen.
Dit verhaalde laatst mijn buurman ”Dots”
Die zou ook suiker dragen.
Zoodra als hij was van de schuit
Toen stonden daar veel gragen.
Die trokken spoedig aan zijn zak
Hij kon hem niet meer houwen
En zeiden toen: ”Ga weg maar Dots
Nu ben je vrij van sjouwen!”
Hieronder was ook Pieter Schut
En zijne kameraad Rint Vut
Die zouden suiker dragen
En ’s nachts om sûker vragen.
Het ging in ’t laatst al op een vechten
Men kreeg ruzie op de zee
Ja men vreesde voor Coksdorpers,
”Sterke Harmen”, die moest mee.
Dus daarom gij Coksdorpsche gasten
Wil geen Friesche buit aantasten
Want zij slaan u met geweld,
Als de vijand in het veld.
Gebeurde zulks op Russiche stranden
En de schipper het bezocht,
Men was geboeid als boeven
En naar Siberië toegebracht.
Ik acht hiermee genoeg geschreven
Over deze stranderij;
Mijn naam wordt nooit geprezen,
Maar ik dacht, ik schrijf dit vrij.
Makkum, 18 april 1868
H. F. Faber

