
 

De sterrendaalders 
Er was eens een klein meisje; haar vader en haar moeder waren gestorven,  

en ze was zo arm dat ze niet eens een kamertje had om in te wonen, 
 en ook geen bedje meer om in te slapen, 

 en eindelijk helemaal niets meer dan de kleren die ze aanhad  
en een stukje brood in haar hand, dat een medelijdende ziel haar had gegeven. 

 Maar ze was lief en vroom.  
En omdat ze zo door iedereen verlaten was, trok ze, in vertrouwen op de goede God, de wereld in. 

Een arme man kwam haar tegen, en hij zei: "Och, geef me toch wat eten, ik heb zo'n honger."  
Ze gaf hem het hele stuk brood en zei: "Ik hoop dat Gods zegen erop rust," en ze ging weer verder.  

Toen kwam een kind en dat huilde en zei: "Ik heb zo'n kou op mijn hoofd, geef me iets om op te zetten."  
Toen nam ze haar mutsje af en gaf dat aan het kind.  

En toen ze nog een eind gegaan was, kwam er weer een kind aan en dat had geen bloesje aan  
en het had het zo koud en toen gaf ze het hare weg;  

en nog verder vroeg iemand om haar rokje, en dat deed ze ook uit en gaf het weg.  
Eindelijk kwam ze in een groot bos,  

en 't was al donker geworden 
 en toen kwam er nog iemand 

 en vroeg om een hemd en het vrome meisje dacht:  
"Het is toch donkere nacht, niemand ziet er iets van, je kunt het hemd best weggeven,"  

en ze trok haar hemd uit en gaf dat ook weg. 

En toen ze zo stond en helemaal niets meer aan had,  
vielen er opeens sterren uit de hemel,  

en dat waren niets dan harde blanke daalders,  
en al had ze net haar hemd weggegeven,  

toch had ze een nieuw aan,  
en dat was van het allerfijnste linnen.  

Toen  raapte  ze  alle daalders  bij  elkaar  en  was  rijk  voor  de  rest  van  haar  leven. 
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interessante site over sprookjes: de beelden, het helende effect …. 
https://sites.google.com/site/helendlerenverhalen/home/vertelstof-voor-de-verschillende-leeftijdsgroepen/de-kleuters 

  10

https://sites.google.com/site/helendlerenverhalen/home/vertelstof-voor-de-verschillende-leeftijdsgroepen/de-kleuters


Zangspelletjes en sprookjesspelen 
Beatrijs Gradenwitz € 7.00 

Liedjes en spelletjes voor kleuters en jonge 
kinderen met tekst.  

O.a. een dwergen liedje,  
Paardje rijden;  

verder liedjes bij de sprookjes:  
De sterrendaalders, 

 Doornroosje,  
De kikkerkoning of ijzeren Hendrik,  

Repelsteeltje,  
Het boshuis,  

De zeven raven,  
Vrouw Holle,  
Assepoester,  

Hans en Grietje, 
Sneeuwwitje,  
Het ezeltje,  

De schoenmaker en de kabouters,  
De bruiloft van vrouw vos,  

Vingerhoed. 
De muziek is pentatonisch 

Boekje is nieuw niet meer beschikbaar.  
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Spreuken: 

Boven mij de hemel blauw 
Armen omhoog 

Onder mij de diepte grauw. 
voorover buigen, tot de vingers de grond raken 

In mijn hart des hemels licht. 
armen voor de borst gekruist 
Dien ik graag de aarde dicht. 

armen wijd uitgespreid 
Lena Struik 

Wat lichtend leeft in ’t engel-land, 
Ik houd het in mijn hart bewaard, 

Tot eens, gesterkt, mijn mensenhand 
Het brengen mag op aard. 

Daniël Udo de Haes 
Wat lichtend leeft in 't engel-land 

[Voor verlegen, maar begaafd kind] 

Donker wordt de aarde, 
Duister overal. 

Maar ons hart bewaarde 
Licht, dat blijven zal. 

Dat het helder brande, 
Lichten mag heel ver, 
Dan zal eens de aarde 
Worden tot een ster! 

Lena Struik 
Donker wordt de aarde 

Advent 
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De Sterrendaalders:  

Het is één van de kleinste, maar belangrijkste sprookjes, dat het motief: 'stirb und werde', of wie alles weggeeft wordt pas 
echt rijk, in een notendop beschrijft.  
Het is een legende-achtig sprookje, dat voornamelijk op het bijgeloof berust, dat vallende sterren een voorteken zijn van 
geluk. 

Nog meer achtergronden bij het sprookje:  

De gebroeders Grimm schreven in hun commentaar: "Uit duistere herinnering opgeschreven. Wij hopen dat iemand het kan 
aanvullen en verbeteren".  

Het moet een oud verhaal zijn geweest, ook tijdgenoten Jean Paul en Achim von Arnim gebruikten het in hun werk. 
Het is gebaseerd op het geloof dat vallende sterren geluk brengen. 
Vallende sterren worden in verband gebracht met draken. 
Het sprookje wordt in verband gebracht met regenboogschoteltjes (Keltische penningen). De penningen zouden de druppels 
van de regenboog zijn die een spoor achterlaat als hij de aarde raakt.
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