
Heldenverering 

In deze coronatijd eren we onze helden. Diegenen die hun eigen leven en veiligheid in de waagschaal 

stellen om levens te redden, er te zijn voor mensen die het nu zo hard nodig hebben, die getroffen zijn 

door de gevolgen van het gevreesde virus. Helden vereren is van alle tijden. 

Ook in onze kleine kring kennen we helden. Iemand of meerdere personen waarvan wij denken: dat 

zijn mijn voorbeelden, die zou je “held” mogen noemen. Vaak zijn dat mensen die met hun 

heldendaden niet zo naar buiten treden maar wel van grote betekenis zijn. 

Ergens halen zij de moed, de energie en de inspiratie vandaan!  

In hoeverre willen we zelf een “held” zijn?  

Het lied “Superhelden” van Yentl en de Boer sprak mij een paar jaar geleden zeer aan. Misschien 

spoort het ons aan -al is het maar een klein beetje- held te zijn.  

Trees van den Broek 

 

Hieronder een aantal coupletten: 

 

Ja natuurlijk wil ik kunnen vliegen 

En natuurlijk wil ik graag een cape van satijn 

Ik wil een masker en een hoed met een logo 

Dan vang ik boeven met een net 

Waardoor ik alle mensen red 

Ik wil een Superheld zijn  

En natuurlijk wil ik best naar een toverschool gaan 

In een dier veranderen als ik daar zin in heb 

En een ijspaleis om in te wonen 

Ik wil een vuurbal kunnen maken 

En de slechterik dan raken 

Ik wil een Tovenaar zijn  

Ik wil kogels kunnen stoppen met een halt-beweging 

IJzer kunnen buigen met m’n blik 

Een hamer om de aarde te doen schudden 

Ik wil een leger aan m’n zijde 

En op draken kunnen rijden 

Ik wil een Held zijn 

Maar als ik kiezen mag uit alles wat niet kan 

Zou ik de opties overwegen en beslis 

Dat het triest is dat de mensen zo alleen zijn in hun bed 

Dus dat de wereld beter zonder muren is  

Want in een stad zonder muren zonder vloeren 

Staan onze bedden naast elkaar zij aan zij 

Als je dan wilt dat iemand even naar je kijkt of naar je luistert 

Is er altijd wel een buurman heel dichtbij  

We zouden voelen dat de bovenburen huilen 

Omdat hun tranen dwars door de vloer gaan 

Het druppelt door de huizen en dat vormt dan één rivier 

Als alle tranen samen komen op de straat  



En we zagen aan het water of het goed ging in de stad 

En als het veel zou zijn dan gaven we een feest 

Totdat de tranen weer allemaal verdampt zouden zijn 

Als elk gebroken hart uiteindelijk geneest  

Dus natuurlijk wil ik kunnen vliegen 

Maar ik lig hier in mijn bed en ik wil dat iemand kijkt 

Als er een opperbaas is die me nu kan horen 

Laat het dan niet meer langer duren 

Laat ons kijken door de muren 

Laat ons superhelden zijn ☙  


