
Kapitein Star en de magneetberg 

Kapitein Star (zijn volledige naam was Enno Doedes Star, maar dat vertelde hij 

liever niet) was een gezellige grote man met lang zwart haar. Zijn hele leven 

lang had hij op zee gewerkt. Hij was de hele wereld over gevaren, kon als een 

aap in de masten klimmen, touwen knopen als de beste en was nooit zeeziek. 

Nu was hij bijna vijftig jaar oud én kapitein van zijn eigen schip: hij was de baas. 

Elke dag droeg hij een dure blauwe kapiteinsjas en daaroverheen een 

glimmende gouden sjerp. Alles ging hem voor de wind, totdat dit ongelukkige 

verhaal begint. 

De kapitein en zijn bemanning gingen op een lange reis. Veertig dagen en 

veertig nachten zouden ze onderweg zijn, dachten ze. Maar niets liep zoals 

gepland, want midden op zee kwamen ze plotseling in een verschrikkelijke 

storm terecht. Regen viel met bakken uit de hemel, iedereen was doorweekt 

en sopte nattig het schip over. De wind gierde over de golven. Kapitein Star 

was in een heel slecht humeur. 

Maar midden in de nacht, klokslag om twaalf uur, ging de wind opeens liggen. 

Er was niet eens een miezerig zuchtje wind meer te voelen, geen briesje, niets. 

En tóch bleef het schip varen, urenlang in dezelfde richting. Ze gleden met een 

griezelige snelheid door het water. 

Pas de volgende dag werd duidelijk waarom: in de verte zag de bemanning een 

grote berg uit de zee oprijzen. ‘Dat is vast de magneetberg,’ fluisterde een 

oude, gerimpelde zeeman vol afgrijzen. ‘Ik heb erover gehoord in oude 

verhalen. Die berg is afschuwelijk gevaarlijk, want hij trekt metaal aan. Hoe 

dichter een schip bij de berg in de buurt komt, hoe sterker het schip erdoor 

wordt aangetrokken. We zullen met z’n allen te pletter slaan tegen de berg en 

eindigen als een grote, verbrijzelde kluw hout en metaal!’ 

Kapitein Star veegde het zweet van zijn voorhoofd met een zijden zakdoek en 

vroeg de oude matroos of er ook iets tegen te doen was. ‘Bovenop de berg’, 

zei de matroos sidderend van angst ‘staat een enorme vaas van keramiek, 

gevuld met metaal. Volgens de legende moet die vaas worden omgegooid, en 

dan houdt de aantrekkingskracht op. Maar hoe komen we levend en wel op 

dat eiland terecht?’ 

Ondertussen begon de aantrekkingskracht al te werken. Spijkers werden 

losgerukt uit de houten planken en vlogen de bemanning om de oren. Bijna 

iedereen sprong in het water, maar niet Kapitein Star. Hij stond, benen wijd, 

aan de voorkant van zijn schip en keek zonder te knipperen naar de naderende 

metaalberg. Met een enorm geraas, gegier, gepiep en geknars stortte het 

grote houten schip op de berg. Splinters en spijkers vlogen alle kanten op. 

Maar Kapitein Star had precies op het juiste moment een enorme sprong 

gemaakt en stond nu, veilig en wel, op het magneeteiland. De 

aantrekkingskracht was afschuwelijk. Kapitein Star deed haastig zijn ijzeren 

armbaden en ringen af. Met een grimmig gezicht begon hij nu moeizaam naar 

boven de klauteren. 



Elke stap die hij zette werd zwaarder en zwaarder. Zijn benen voelden aan als 

lood. Halverwege trok Kapitein Star zijn laarzen met ijzeren gespen uit. Op 

blote voeten klom hij verder. Losse stukken metaal van het schip vlogen 

rakelings langs zijn gezicht: bekers, stukken tuig van de zeilen, kompassen, 

schroeven, bouten, zelfs een heel kanon. 

Het laatste stukje kroop de kapitein, met zijn handen over zijn gezicht. En 

inderdaad: bovenop de berg stond een manshoge vaas van keramiek, tjokvol 

met metaal. Het was maar goed dat Kapitein Star zo gezellig groot en sterk 

was. Een andere man had de vaas misschien niet omver kunnen duwen. 

Zwetend en tierend ramde de kapitein zijn schouder tegen de vaas en begon te 

duwen. Stukje bij beetje begon de vaas te schuiven, totdat die met een 

krijsend geraas de berg afstortte, regelrecht de zee in. Eén scherf van de vaas 

bleef liggen, die de kapitein meteen oppakte en in zijn broekzak stopte. 

Maar nu stonden de kapitein en zijn bemanning voor een nieuw probleem. 

Want de vaas was nog niet in de golven gevallen, of het water begon prompt 

de stijgen. Binnen een paar tellen likten de golven al aan de voet van de berg. 

Een minuut later was alleen nog maar het bovenste puntje te zien, met daarop 

kapitein Star in zijn dure blauwe jas. Daar wilde hij toch liever geen zeewater 

op krijgen… 

De kapitein had zich er net bij neergelegd dat hij onder de golven zou 

verdwijnen, toen een van de matrozen in de verte iets zag: een 

reddingsbootje. Het was even proppen, maar uiteindelijk zaten ze er allemaal 

samen op. Met een wonderbaarlijke snelheid voeren ze weg. Maar hoe dichter 

het bootje bij land kwam, hoe dieper het zonk. Tegen de tijd dat de kapitein en 

zijn bemanning land in zicht hadden, was het bootje helemaal gezonken. De 

bemanning moest dus tóch het laatste stuk zwemmen. 

Eenmaal aan land werden de kapitein en zijn bemanning met gejuich 

ontvangen: de metaalberg was weg! Overal op de wereld dronken zeemannen, 

kapiteins en admiraals een glaasje rum op Kapitein Star en zijn overwinning. De 

zee zou voortaan voor iedereen een veiliger plek zijn. 
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