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…EN TOEN? 

Tijdens de kinderboekenweek 2020 gaan we terug in de tijd. Boeken brengen 
geschiedenis tot leven, waardoor de wereld van vroeger tastbaar wordt. Lees 
spannende verhalen over ridders, verplaats je in oorlogstijd of kom van alles te weten 
over de Oudheid. Je hebt geen tijdmachine nodig om andere tijden te ontdekken. 
                                             www.kinderboekenweek.nl 

 

LUISTER NOOIT NAAR JE 
MOEDER en andere wijze raad 
van belangrijke vrouwen  

 

 

 

door Kristien in-‘t-Ven en 
Marloes de Vries  
Uitgeverij Lannoo, 2019 
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Ching Shih1 

(1775-1844, ergens op de Zuid-Chinese Zee, China) 

HOUD CONTACT MET JE INNERLIJKE PIRAAT 

‘PIRAAT’ komt niet vaak voor in lijsten met mogelijke beroepen waarvoor je zou 

kunnen kiezen. Ook Shih had als kind wellicht niet gedacht dat ze het zou schoppen tot 

leider van een enorme piratenbende. Maar je ziet: het leven zit vol verrassingen, ook 

voor een meisje uit het China van de negentiende eeuw.  

Toen een machtige piraat verliefd op haar werd, zei ze niet zonder slag of stoot ja. Shih 

kon goed onderhandelen, dus sloot ze een deal met hem. Ze zou met hem trouwen op 

voorwaarde dat ze mocht delen in de buit, én dat ze na de dood van haar man zijn vloot 

piratenschepen mocht leiden. 

En dat is ook precies wat er gebeurde. Toen Shihs echtgenoot na zes jaar huwelijk het 

loodje legde, kwam zij aan het hoofd te staan van de Rode Vlag Vloot. Als leider van een 

van de grootste en meest genadeloze piratenbendes van China, hield ze er strenge 

regels op na. Wie morrelde aan die regels, werd zonder pardon een kopje kleiner 

gemaakt en in zee gegooid. 

Onder Shihs leiderschap groeide haar piratenbusiness uit tot een vloot van ruim 1500 

schepen. Ze werd de grote schrik van Britse, Portugese en Chinese schepen, die keer 

op keer het onderspit moesten delven. Door haar uitgekiende strategie en 

onverschrokken houding wist ze haar macht over de Zuid-Chinese zee jarenlang in 

stand te houden. 

Moeten we nu allemaal de boot op en de misdaad in? Zo’n vaart loopt het niet. Je wordt 

wel rijk van al die buit, maar misschien ook zeeziek. Wel is het goed om af en toe je 

innerlijke piraat te omhelzen: dat avontuurlijke en onbevreesde deel van jezelf dat 

weleens ondergesneeuwd raakt in het leven van alledag. 

																																																								
1 Luister nooit naar je moeder en andere wijze raad van belangrijke vrouwen, geschreven door Kristien in-‘t-

Veld en Marloes de Vries, Lannoo 2019: p.58. 
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Heb jij een innerlijke piraat? 

 

 

 

  

  
Zou jij een piraat willen zijn? 

Wat moet je allemaal kunnen om piraat te zijn? 

 

 

 

 

 

 

 

Zijn er ook goede piraten? 

Is er een verschil tussen een innerlijke piraat en een gewone piraat? 

Kunnen meisje piraten zijn? 


