
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Janne’s 4e engeltjesdag 
  



Filmpje: La Luna - Pixar 

 

 

 

Tekst: Anoniem verdriet - Marinus van den Berg 

 

Er zijn vrouwen die moeder 

en mannen die vader zijn 

maar bijna niemand weet het 

ze verwachten een kind 

ze verheugden zich 

ze richtten een babykamer in 

maar de wieg bleef leeg 

voor altijd 

ze werden ouders van een  

vroeg overleden kind 

sommige van meerdere kinderen 

ze missen hun kinderen nog altijd 

ook na jaren. 

men zegt: 'je moet er niet in blijven hangen' 

zij zijn anonieme ouders 

 

er zijn vrouwen die moeder 

en mannen die vader zijn 

en moeders die oma zijn 

en vaders die opa zijn 

ze genieten van hun kinderen  

ze genieten van hun kleinkinderen 

maar soms zijn ze even stil 

ze hebben een blijvend verdriet 

ze dragen het in stilte 

een kind zag nooit het levenslicht 

een kind ademde maar kort 

een kleinkind wordt gemist 

juist als de anderen er zijn. 



men zegt: 'je hebt de andere kinderen nog' 

maar je hebt ook het overleden kind nog 

anoniem verdriet 

 

er zijn vrouwen en mannen  

die ouder worden 

meer dan vroeger kijken ze 

terug op hun leven 

kijken ze in de laden van hun levenskast 

het staat hun allemaal nog helder voor ogen 

als de dag van gisteren 

 



Muziek en filmpje: Boats and Birds - Gregory and the 

Hawk 

http://www.youtube.com/watch?v=RRVcWklP5aM 

 

If you be my star 

I'll be your sky 

you can hide underneath me and come out at night 

when I turn jet black and you show off your light 

I live to let you shine 

I live to let you shine 

 

but you can skyrocket away from me 

and never come back if you find another galaxy 

far from here with more room to fly 

just leave me your stardust to remember you by 

 

if you be my boat 

I'll be your sea 

a depth of pure blue just to probe curiosity 

ebbing and flowing and pushed by a breeze 

I live to make you free 

I live to make you free 

 

but you can set sail to the west if you want to 

and past the horizon till I can't even see you 

far from here where the beaches are wide 

just leave me your wake to remember you by 

 

if you be my star 

I'll be your sky 

you can hide underneath me and come out at night 

when I turn jet black and you show off your light 

I live to let you shine 

I live to let you shine 

 



but you can skyrocket away from me 

and never come back if you find another galaxy 

far from here with more room to fly 

just leave me your stardust to remember you by 

stardust to remember you by 

 



Tekstje: Jariger - Geert De Kockere 

 

Je was er, 

maar tegelijk ook niet. 

Je werd geboren, 

maar dat vieren 

konden we alleen met verdriet. 

 

En elk jaar opnieuw 

zullen we ons afvragen: 

Wie was je nu geweest? 

Hoe mooi? Hoe groot? 

Hoe wonderlijk bijzonderlijk? 

 

Nee, je verjaardag vieren, 

dat kun jij niet. 

Niet met toeters die joelen, 

niet met taart die smakt, 

niet met cadeautjes op je schoot. 

 

Maar je verjaart wel, o jawel! 

Je bent zelfs, in al je stilte,  

jariger dan wij. 

 

 



Muziek: Talking to the moon - Bruno Mars 

http://www.youtube.com/watch?v=dNEg-i0f1pc 

Somewhere far away 

I want you back 

I want you back 

My neighbors think 

I'm crazy 

But they don't understand 

You're all I have 

You're all I have 

 

At night when the stars 

light up my room 

I sit by myself 

Talking to the Moon 

Try to get to You 

In hopes you're on 

the other side 

Talking to me too 

Or am I a fool 

who sits alone 

Talking to the moon 

 

I'm feeling like I'm famous 

The talk of the town 

They say 

I've gone mad 

Yeah 

I've gone mad 

But they don't know 

what I know 

 

Cause when the 

sun goes down 



someone's talking back 

They're talking back 

 

At night when the stars 

light up my room 

I sit by myself 

Talking to the Moon 

Try to get to You 

In hopes you're on 

the other side 

Talking to me too 

Or am I a fool 

who sits alone 

Talking to the moon 

 

 

 
Boekje Jariger dan wij 

 

 


