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Helden! 
 
Nu de hele wereld in oorlog is met de onzichtbare vijand Covid 19, worden medici en 
verpleegkundigen als helden gezien. In de krant lees je dat ook leraren (‘onderwijs-helden’), 
agenten (‘politiehelden’), vrachtwagenchauffeurs (‘transporthelden’), boeren (‘voedselhelden’) en 
vuilnishelden de titel ‘held’ krijgen. Zelfs een supermarktketen met de naam van een beroemde 
olifant, maakt handig reclame voor zichzelf  door zijn vakkenvullers ‘supermarkthelden’ te 
noemen. Ja, als er zo kwistig met het woord held gestrooid wordt dan zijn jij en ik 
‘thuisblijfhelden’!  
 
Wanneer ben je een held? 

Held betekent ‘gewapende man’. Van oorsprong verwijst het woord naar een soldaat die aan het front uitblinkt in moed. Maar als 
je nu de betekenis van held opzoekt vind je de volgende omschrijving: “Een held kan een echte persoon of een hoofdpersoon uit 
een boek of een verhaal zijn. Deze persoon kan als er gevaar dreigt in actie komen. Dit doet hij/ zij dan door dappere daden, kracht 
of vindingrijkheid. Een held is dan iemand die vele mensen heeft gered. Of iemand die heeft gevochten voor de vrijheid van zijn 
volk, zijn land, of voor de vrijheid in het algemeen. Tegenwoordig gebruiken mensen het woord 'held' ook gewoon voor iemand die 
ze om de een of andere reden bewonderen. Een antiheld is iemand die juist het  tegenovergestelde is van een held en dus géén 
moed of idealisme bezit.” 
 
Maak de zin af en gebruik de informatie die je net gelezen hebt: Je bent een held als … 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
Helden uit de geschiedenis 
Er zijn heel veel voorbeelden van helden uit de geschiedenis. Zo zijn Gilgamesh en Achilles voorbeelden van mythische helden uit 
hele oude legendes.  Daarnaast zijn er ook veel historische helden die echt geleefd hebben zoals de Franse heldin Jeanne d'Arc, 
Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Moeder Teresa en Nelson Mandela. Wist je trouwens dat de helden die hier genoemd 
worden elkaar ook bewonderden? Toen Nelson Mandela in de gevangenis zat, vond hij troost in het dagboek van Anne Frank. 
Barack Obama is een groot bewonderaar van Martin Luther King. En Martin Luther King noemde Ghandi zijn grote voorbeeld.  
 
Over welke helden uit de vorige alinea heb je wel eens gehoord?  
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
de medicus: 
de arts  
  
 
 
kwistig:  
niet zuinig 
 
 
uitblinken: 
opvallen 
 
de vindingrijkheid: 
met slimme en handige 
ideeën 
 
het idealisme: 
iemand die in het goede 
gelooft 
 
 
 
 
 
de mythologie: 
volksverhalen over de 
godenwereld 
 
de historie: 
wat met de geschiedenis te 
maken heeft 
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_________________________________________________________________________________________________ 
 
Van wélke held zou je meer willen weten? ______________________________________________________________ 
 
Meningsverschillen over de heldenstatus 
Ieder land en ieder volk kent zo zijn eigen helden, die met hun cultuur en geschiedenis te maken hebben. Men spreekt over 
nationale helden, geloofshelden, socialistische helden en ga zo maar door. Zo werd Stalin in zijn tijd door de Russen gezien als een 
held. Zijn opvolger maakte duidelijk dat Stalin veel doden op zijn geweten had. Voor velen blijft Stalin een held omdat hij de 
Tweede Wereldoorlog van Adolf Hitler heeft gewonnen. Zo is ook Mao Zedong nog steeds voor vele Chinezen een held, ondanks 
zijn politiek die waarschijnlijk meer dan 50 miljoen doden heeft gekost. Terroristen met meerdere moorden op hun geweten, zoals 
Mohammed Atta en Osama bin Laden van de aanvallen op 11 september 2001, worden door sommigen toch als helden gezien. 
 
Vat de alinea samen in twee zinnen:___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
Een heilige 
In de Rooms-Katholieke Kerk worden sommige helden officieel tot heilige verklaard. Het zijn vaak mensen die staan voor hun 
geloof en die iets bijzonders hebben gedaan voor de samenleving. Vaak zijn het mensen die alle rijkdom hebben laten liggen om 
armen te helpen, zoals pater Damiaan die mensen met een besmettelijke ziekte ging helpen of pater Frans van der Lugt die 
mensen tot zijn dood bleef helpen in Homs tijdens de Syrische Burgeroorlog. 
 
De fictieve held 
Je hebt ook nog de fictieve held. Die zie je vaak in films, boeken en sprookjes. De held is 
degene die het boze monster verslaat of de slechterik. Aan het einde trouwt de held dan met 
de mooie jonkvrouw of de leuke prinses of hij krijgt in modernere verhalen het mooie meisje 
en een snelle auto (zoals bijvoorbeeld James Bond). 
 
 

Vraag naar aanleiding van de tekst: 
 
Stel je voor:  
Je bent de burgemeester van Tiel en je mag een standbeeld laten maken. 
Een standbeeld voor een held uit Tiel.  
“Mensen helpen” is natuurlijk niet genoeg om een standbeeld te krijgen.  
 
Schrijf nu als burgemeester op: 

 
 
 
 
 
 
nationaal: 
wat hoort bij een land 
 
op je geweten hebben: 
iets verkeerds gedaan hebben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
de fictie: 
het verzinsel 
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Beste meneer/ mevrouw……………………………. U krijgt een standbeeld van de stad Tiel omdat u _____________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
Vriendelijke groet, burgemeester   ________________    van Tiel 
januari 2021 
 
Handtekening: 
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