
 

Wat je altijd al wilde weten (en ook wat je niet wilde weten) over piraten! 

 

Eerst even een stukje geschiedenis 

Piraterij was er al in de tijd van de Grieken en Romeinen. In deze tijd maakte de piraten 

de middellandse zee onveilig. Ze waren echte zeerovers!  

Rond het jaar 1000 kwamen de Vikingen in opkomst. Vikingen waren piraten uit 

Scandinavië die daar de zeeën beheerste en tijdens de tijd van de kruistochten kwamen de 

eerste boekaniers. De boekaniers zijn een probleem geweest tot halverwege de 19e eeuw. 

De Boekaniers zijn dus de piraten die het ‘t langst hebben volgehouden.  

 

De piraten die we kennen uit films en boeken komen uit een andere tijd. Namelijk uit de 

gouden eeuw van de piraterij die duurde van 1650 tot 1722. Tijdens deze periode was er 

veel handel tussen de werelddelen en dus waren er veel kostbaarheden aan boord. Voor 

piraten werd het steeds interessanter om te plunderen omdat de bezittingen aan boord 

veel meer waard waren.  

 

Wat ze ook graag jatten waren landkaarten. Kaarten waren super waardevol. Hier 

stonden namelijk de routes op die andere schepen voeren en dus was het makkelijker om 

andere schepen te onderscheppen. 

 

Vandaag de dag is er echter nog steeds een probleem met piraterij. Dit komt veel voor bij 

de kust van Somalië en ook het illegaal downloaden van films en muziek valt onder digitale 

piraterij. 

 

Bijgeloof 

Waarschijnlijk zijn er ook maar weinig mensen zo bijgelovig als een stoere zeebonk. 

Zeemonsters, inkttekeningen, piraten en linkerschoenen, alles kan rampspoed betekenen op 

zee. Zeg ook zeker geen vaarwel of veel geluk, want dat brengt ongeluk. Deed je dat 

toch, dan was er om de vloek te verbreken wat bloed nodig. Dus kon je een dreun op je 

neus verwachten. Als je ook nog floot aan boord wist je zeker dat je een storm kon 

verwachten, dus ook zeker niet doen! 

 

Eten en drinken 

Op een piratenschip was niet zoveel eten en drinken. Daarom dronken veel piraten rum in 

plaats van water omdat dit langer goed bleef. Als de piraten geluk hadden konden ze 

schildpadvlees eten maar soms was er helemaal geen eten aan boord.  

 

De schat 

Piraten begroeven de schat alleen als er teveel buit aan boord was of als de marine 

achter ze aan zat. De rest van de buit werd gelijk verdeeld en vaak ook gelijk 

opgemaakt. Het kwam dus maar zelden voor dat ze de schat begroeven en ze maakten 

dus ook niet vaak een schatkaart. 

 



 

Ooglapjes en ijdelheid  

Er wordt weleens beweerd dat piraten een ooglapje dragen, om hun lege oogkas te 

verbergen. Dat is natuurlijk niet zo, want niet elke piraat heeft maar 1 oog. Wel droegen 

echte piraten een ooglapje. Dat deden zij om ervoor te zorgen dat een oog constant aan 

het donker werd blootgesteld. Hierdoor raakte het oog aan het duister gewend en konden 

piraten gemakkelijker vechten als ze in de nacht schepen beroofden. Deze techniek wordt 

nu nog door militairen toegepast. 

 

Sommige piraten hadden naast een ooglapje een haakhand of houten been. Dit komt 

omdat piraten best ijdel waren en als ze hun oog, hand of been verloren waren ze er nog 

steeds goed uit wilden zien. Piraten hadden vaak baarden en een bandana op hun hoofd. 

Verder had de kapitein vaak een hoed op waardoor iedereen kon zien dat hij de kapitein 

van het schip was. Piraten jatten ook graag mooie kleding en pruiken zodat ze er beter 

uitzagen.  

 

Het piratenschip 

Aan boord waren meer mensen dan bedden. Alle piraten sliepen in een hangmat, behalve 

de kapitein. Die had wel een eigen bed.  

Er was meestal 1 kleine dunne piraat aan boord van elk piratenschip. Die moest op de 

uitkijk gaan staan helemaal bovenin het kraaiennest dat bovenop de hoogste mast stond.  

 

Piratenpraat 

De typische piratenwoorden en zinnen, zoals wij die uit films kennen, werden door echte 

piraten niet gebruikt. ‘Duizend bommen en granaten’ en het roepen van Arrrrrr werden 

niet in het echt gebruikt en de welbekende zee shanty’s werden niet gezongen. Ze werden 

bedacht door schrijvers zoals Robert Louis Stevenson toen hij eind 19e eeuw het boek 

‘Treasure Island’ (Schateiland) schreef. Misschien gebruikten ze wel andere typische 

piratenwoorden of zinnen, maar die zijn bij ons niet bekend. We noemen het maar gewoon 

zeebonkentaal en dat is soms ook gewoon heel grappig brutaal.  

 

Dieren aan boord 

Als je in films en boeken naar piraten kijkt hebben ze vaak een ooglapje en een houten 

been en een papegaai op hun schouder. Er waren inderdaad vaak papegaaien aan boord bij 

piratenschepen alleen niet als huisdier zoals veel mensen denken. De papegaaien leverden 

in Europa veel geld op. Papegaaien waren dus eigenlijk onderdeel van de buit. Ook gaat 

het verhaal dat piraten zich moed in lieten spreken doordat de papagaai je na kan 

praten. Als je vaak genoeg zegt "Je kan het" en de papegaai herhaalt het, ga je er 

vanzelf in geloven. 

 

Bronnen: 

https://wikikids.nl/Piraat  

https://www.alletop10lijstjes.nl/10-leuke-weetjes-piraten/  

https://www.modernmyths.nl/zeemanslegendes/  
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