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‘Hallo, ik ben kapitein Billie Zilver. Dit is mijn
stuurman Bo Zwart. Wij zijn arme piraten. Wij gaan
op rooftocht naar kostbare schatten op zee en
dromen dat we kisten vol kralen en edelstenen
zullen vinden. En armbanden en kettingen met
parels zo groot als de kogels van onze kanonnen.
Johoho! Je vracht is niet meer veilig. Wij zijn de
schrik van de zee. Zet je schrap daar komen we
aan.’

Op rooftocht
10. Piraten bestaan al vierduizend jaar! Ze zijn er zo lang er boten met kostbare schatten
11. op zee varen. Nu hebben we zeilschepen, maar de eerste piraten die op rooftocht
12. gingen, bouwden vlotten van hout en touw. Daarmee kwamen ze vliegensvlug
13. vooruit. Ze verstopten zich op plaatsen waar het water ondiep was en veel rotsen
14. waren. Daar wachtten ze de boten op.
Handel drijven
15. Reizen over zee is makkelijker dan over land waar je hoge bergen en moeilijke wegen
16. hebt. Op zee gaat het snel en op een boot kun je veel spullen meenemen. Er wordt
17. dan ook veel handel gedreven over zee. Het Westen heeft veel goud en zilver, het
18. Oosten veel rijst en kruiden en ze ruilen hun vracht met elkaar. Dat heet handel. ‘Wij
19. weten heel goed welke vaarroutes de grote schepen met kostbare schatten volgen.
20. Door grote schepen te overvallen kun je snel rijk worden. En het is erg makkelijk om
21. die te beroven. Gevaarlijke piratenboten duiken nu overal op. Ze vormen een grote
22. plaag voor de handel op zee.’
De kapitein
23. ‘Op ons schip is één baas: de kapitein. Dat ben ik. Ik zorg ervoor dat we allemaal veilig
24. zijn en ik neem alle belangrijke beslissingen. Ik kies de vaarroute en geef het teken als
25. we een schip kunnen aanvallen. Iedereen moet naar mij luisteren. Aan boord is heel
26. veel werk te doen en het is belangrijk dat we goed samenwerken. Daarom heb ik aan
27. alle piraten taken gegeven. Ik laat graag zien dat ik de belangrijkste piraat aan boord
28. ben. Kijk maar eens naar mijn deftige jas. Die heb ik gestolen van een andere
29. kapitein. Mijn schoenen hebben gespen en wat vind je van mijn hoed? Om mijn
30. middel draag ik een sjerp, waar ik mijn messen en sabels achter kan stoppen. Deze
31. gouden kettingen en oorringen heb ik ook gestolen, maar ik vind dat ze mij heel goed
32. staan.’

