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Week 40  – 3 oktober 2011 – tekst niveau C 

Superhelden. 

Van woensdag 5 oktober tot en met zaterdag 15 
oktober wordt de jaarlijks terugkerende 
Kinderboekenweek gehouden. Dit jaar staat deze 
week, die in werkelijkheid tien dagen duurt, in het 
teken van Superhelden. De achterliggende gedachte 5 
van de Kinderboekenweek is om kinderen van jongs af 
te inspireren om leuke en spannende boeken te lezen. 
Uit onderzoek blijkt dat lezende kinderen het later 
beter doen in de maatschappij dan niet lezende 
kinderen. 10 

Dapper durven zijn. 
De Kinderboekenweek wordt een eerbetoon aan alle kinderboekfiguren die dapper durven zijn. 
Heldenmoed staat namelijk centraal in de 57ste editie van de Kinderboekenweek. Dit onder het motto: 
Superhelden! In veel kinderboeken staat de hoofdpersoon op een bepaald moment voor de keuze: 
grijp ik in of blijf ik aan de zijlijn staan. De keuze om iets te doen aan een situatie die je niet goed vindt, 15 
ook al ben je angstig, maakt dat helden worden geboren. Voorbeelden van literaire helden zijn Tiuri uit 
De brief voor de koning en Iwan Olsen uit Pudding Tarzan. Een ander voorbeeld is Gijsbrecht van 
Aemstel. Vondel schreef een toneelstuk over deze held ter gelegenheid van de opening van de 
Amsterdamse Schouwburg. Het boek gaat over de strijd rond Amsterdam en is een verhaal over 
helden die bedrogen worden, echte liefde die in stormen stand houdt en het verhaal heeft een zeer 20 
verrassende ontknoping. Het speelt zich af rond 1300 en is in de taal van de zeventiende eeuw 
geschreven. Omdat dit voor scholieren van deze tijd moeilijk leesbaar is, heeft Edwin van de Velde dit 
bewerkt in zijn boek Gijsbrecht. 
 
Boekenweekgeschenk. 
Volwassenen kennen de Boekenweek en het boekenweekgeschenk. Voor de Kinderboekenweek 25 
wordt een kinderboekenweekgeschenk geschreven. Dit jaar was Tjibbe Veldkamp de eer gegund om 
dit boek te schrijven; het heet Bert en Bart redden de wereld. Kees de Boer tekende de illustraties. Je 
krijgt dit boek cadeau als je in deze week voor minstens tien euro aan kinderboeken koopt. Veldkamps 
debuut was Een ober van niks en vorig jaar ontving hij voor zijn boek Tiffany Dop een Zilveren Griffel. 
De Zilveren Griffel hoort met de Gouden Griffel tot de belangrijkste literatuurprijzen voor kinderboeken.  30 
Daarnaast worden er jaarlijks Gouden en Zilveren Penselen uitgeloofd voor de best geïllustreerde 
kinderboeken. Sinds 1997 worden er ook Gouden en Zilveren Zoenen uitgereikt aan de beste boeken 
voor kinderen vanaf 12 jaar. In juni werd bekendgemaakt wie de Zilveren Griffels en Penselen van dit 
jaar hebben ontvangen. De Gouden Griffel 2011 wordt op het Kinderboekenbal op dinsdag 4 oktober 
uitgereikt. 35 
 
Grootste kinderboekenwinkel. 
In Den Haag is afgelopen zaterdag de grootste kinderboekenwinkel van Nederland geopend. Tijdens 
de opening waren de Haagse kok Pierre Wind en kinderboekenschrijfster Francine Oomen aanwezig. 
Ook werd de naam van de kinderboekenwinkel bekendgemaakt. Kinderen mochten meedenken over 
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deze naam. De winnaar van de wedstrijd ziet straks niet alleen zijn of haar naam in mooie letters op 40 
de gevel staan, maar heeft ook een minuut gratis winkelen voor de mediatheek van de school 
gewonnen.  
 

Positieve effecten. 
Het maakt een groot verschil of kinderen veel boeken lezen of niet. Voorgelezen worden en zelf lezen 
brengen veel positieve effecten op gang, blijkt uit een grootscheepse analyse van december 2010 van 45 
alle tot dan toe verrichte onderzoeken naar leesgedrag. Basisschoolleerlingen, leerlingen in het 
voortgezet onderwijs en studenten die in hun vrije tijd lezen, gaan hierdoor steeds beter lezen. Zij 
scoren niet alleen hoger op taal- en leesvaardigheid, maar ook op schoolsucces en intelligentie. Deze 
studie bevestigt ook de theorie dat kinderen en leerlingen meer woorden leren als ouders en 
leerkrachten vragen stellen tijdens het voorlezen en als ze gebeurtenissen in het verhaal koppelen 50 
aan ervaringen in het dagelijkse leven. 
 
Naar: www.kinderboekenweek.nl, www.fsw.leidenuniv.nl, www.wikipedia.nl, www.nu.nl  
 

 


