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‘N ee! Nee! Nee!’ riep Stephaan. ‘Hier 
werk ik niet aan mee!’ 
De loopplank wiebelde gevaarlijk. 

Overal om hem heen was water. Diepblauw 
water. Met aan de horizon een schip dat hij maar 
al te goed kende.
‘Toch ga je me helpen. Draai je om. Nu.’ 
De donkere stem van Zwartpiraat Robberts 
klonk rustig. Niet boos. Stephaan deed zijn 
ogen dicht. Hij kon nu springen. Hoe hoog 
was het ook alweer? In gedachten zag hij de 
tekeningen van het schip voor zich. Als leerling 
scheepsbouwer blonk hij al snel uit. De meester 
op de werf was trots op hem geweest omdat hij 

al zo jong mee mocht met De Ankeredam als 
scheepstimmerman. Dat was nog geen andere 
dertienjarige jongen gelukt. 
‘Een wonder’, noemde de meester hem.

Het was een wonder dat Zwartpiraat Robberts 
hem een jaar geleden had laten leven toen die 
De Ankeredam geënterd had. Maar ja, 
de Zwartpiraat had zijn zinnen gezet op het schip. 
En wie kende elke katrol, elke takel, elke tros 
beter dan Stephaan? 
‘Ik dacht dat je piratenbloed inmiddels wel 
sneller ging stromen bij een uitdaging zoals deze.’ 
Robberts knikte naar de horizon.
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Stephaan deed zijn ogen open en keek naar het 
schip dat al wat groter leek geworden. 
‘Het komt uit Antwerpen’, zei hij zacht. 

Zwartpiraat haalde ineens uit en greep Stephaan 
bij z’n T-shirt. Hij trok hem van de plank het dek 
op. Hij pakte hem stevig bij z’n kraag en dwong 
hem in zijn ogen te kijken. Het waren pikzwarte 
ogen die hem met steeds meer bewondering 
waren gaan bekijken. Die keer toen Stephaan 
een systeem van rollers had bedacht waarop de 
kanonnen makkelijk van de ene kant van het schip 
naar de andere kant verplaatst konden worden. 
Of toen hij een katapult had ontworpen waarmee 
de piraten een haak naar een schip konden 
afschieten. Aan die touwen maakte Stephaan 
katrollen met een lus waarmee de piraten in een 
paar seconden naar het andere schip roetsjten. 

De greep van de piraat verslapte een beetje. 
‘Je wilt naar huis’, zei hij nors.
Stephaan haalde zijn schouders op. Het afgelopen 
jaar was zwaar geweest door al het enteren, maar 
ook geweldig. Want hij had de Ankeredam in een 
vernuftig piratenschip veranderd. Hij! Stephaan!
‘Dan wordt dit je laatste buit.’ Zwartpiraat 
Robberts knikte erbij. ‘Je hebt je waarde bewezen 
… piraat Goudhand.’ 

Het leek alsof er een kooltje begon te gloeien 
in Stephaans buik. ‘Goudhand’, herhaalde hij. ‘Je 
hebt eindelijk een naam voor me gevonden.’
Robberts’ donkere ogen twinkelden. ‘Eentje die je 
verdiend hebt. Zowaar ik Zwartpiraat heet.’
Stephaan kon er niks aan doen, maar glimlachte 
van oor tot oor. Piraat Goudhand.
‘Dus je werkt nog een keer mee? Wij nemen 
de buit, jij vaart met het schip mee terug.’ 
Hij stak zijn hand uit. Stephaan keek hem aan en 
zag dat hij het meende. Hij greep Robberts’ hand. 
‘Piratenwoord’, zei hij plechtig.
‘Piratenwoord’, antwoordde Robberts meteen. 

‘MANNEN!’ brulde de Zwartpiraat terwijl hij in 
drie sprongen op het voordek klom. Hij draaide 
zich langzaam om en keek naar de zeerovers die 
zich op het lage dek hadden verzameld. 
‘Vandaag schrijven we geschiedenis! Vandaag 
enteren we het grootste, mooiste, rijkste schip 
van de Zeven Zeeën!’ Hij grijnsde.
De rovers begonnen te joelen.
‘Vandaag zetten we weer ons geheime wapen in …’ 
Hij strekte zijn arm en wees in de menigte. 
‘… Piraat Goudhand!’
De piraten vielen stil en keken naar Stephaan. Een 
donderend lawaai van geroep, geklap en gestamp 
barstte los. ‘Goudhand, Goudhand!’
Het kooltje gloeide nu heet in Stephaans buik. 
Kwam dat omdat hij naar huis mocht, of toch 
door iets anders …?
‘Piraten … Voor de vrijheid!’ riep Zwartpiraat.
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‘Voor de vrijheid!’ brulden de mannen terug.
Stephaan begon meteen orders te roepen. 
‘Katapulten klaar! Iedere man een katrol! Maak 
de Schatdrager in orde!’ 
De Schatdrager was zijn laatste uitvinding. 
Het was een enorme hefboom die vanaf de boeg 
uitgeklapt kon worden en om zijn as kon draaien. 
Dankzij een tuig van touwen en katrollen konden 
zware kisten vol goud en edelstenen in één zwaai 
aan boord worden gehesen. Waar andere piraten 
uren bezig waren met enteren, vechten en buit 
verzamelen, klaarde De Ankeredam in een vloek 
en een zucht de klus. 

‘De Schatdrager is geweldig.’ 
Stephaan keek opzij en zag dat Robberts naast 
hem was komen staan. Hij tuurde even over het 
water. Ze waren het schip uit Antwerpen al dicht 
genaderd.
‘U zult hem nodig hebben, want het is rijk 
beladen’, zei Stephaan. Hij knikte naar het schip. 

‘Oh! Wacht! Ik heb nog iets voor u!’ 
Robberts keek verbaasd, maar Stephaan rende al 
naar zijn hut. Waar was het? Waar lag het nou? 

Hijgend kwam hij weer naast de piraat staan. 
‘Hier!’ Hij gaf een tekening aan Zwartpiraat 
Robberts. ‘Ik dacht zo, omdat ons Piratenverblijf 
hoog op de berg ligt, kunnen we het ons 
misschien makkelijk maken met de buit. Kijk! ’
Zwartpiraat Robberts keek van het papier naar 
Stephaan. ‘Ons Piratenverblijf?’ vroeg hij.
Stephaan slikte en keek naar het dek. Hij voelde 
de zware handen van de piraat op zijn schouders. 
‘Als je wilt blijven, wordt jíj de nieuwe 
Zwartpiraat.’
Stephaan keek op en voelde meteen weer zijn 
binnenste gloeien.
‘Zwartpiraat Goudhand, hoe klinkt dat, jongen?’
Hij beet op zijn lip, keek naar het naderende 
schip en toen weer naar Robberts. 
‘Voor de vrijheid!’ riep hij.

Je kunt dit verhaal beluisteren op 
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