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Kindergedachten 

Bij de regen welke overvloedig op vele plaatsen bij ons neerplensde of miezelde de voorbije 
dagen en nachten, herinnerde mijn brein, zoals wel vaker gebeurd bij het regenen, een 
gedicht van Adama van Scheltema. 

Bij eerste ontmoetingen met mijn grote liefde, in de vijftiger jaren, wij een zeil- afspraak 
hadden en het op de voor ons zo belangrijke dag regende had ik er echt een humeurig begin 
van de dag van, zij kennelijk niet want zij begon met een stralend gezicht het hier volgend 
gedicht voor te dragen. 
 

Het regent, - o wat regent het! 
Ik hoor het uit mijn warme bed, 

Ik hoor de regen zingen,- 
Het regent, regent dat het giet- 

Dat niemand daar nou iets van ziet 
Van al die donkre dingen! 

 
Het leuke gedicht kende ik niet, ik kende veel zeer veel liedjes, dat waren vooral psalmen en 

gezangen. Er in gestamd  op school, zondagschool en kinderkerk. 

 
Het ruist en regent en het spat- 

Nou worden alle bomen nat 
En plast het in de sloten. 

Het regent, regent overal-! 
O hé! daar loopt het zeker al 

Bij straaltjes uit de goten!’ 
 
Zij heeft het lied mij vele malen, zeer vele malen in ons ruim vijf en zestig jaren kennen, 
voorgedragen. Toch heb ik het nooit geleerd, waarschijnlijk omdat het een kinderliedje was. 
Of dat zij het zo open, vriendelijk mij voor kon dragen. 

Je wordt geestelijk lui bij dergelijk verwennen, maar wel blij. 

 
Wat is dat gek en leuk geluid! 
Wat is dat lekker om dat uit 

Je donker bed te horen:- 
't Is of dat een kerel buiten staat 

Te fluistren aan je oren. 
 

De weerberichten worden de laatste paar jaren gezalfd met ; het was nooit zo droog, de 
grootste warmte ooit, hagelstenen waren nooit zo…… enzovoort. 



 
Nou druipt het in dat open gras- 

Nou zal er wel een grote plas 
Op alle wegen komen,- 

Nou lopen nergens mensen meer- 
Verbeel-je eens, in zo een weer- 

Daar wou ik wel van dromen. 
 

Soms droom ik van het lied, word dan wakker en ja hoor het regent. Is het gaan regenen 
omdat ik van het lied droomde, of hoorde ik in mijn slaap de regen en ging vervolgens 

dromen  

 
En vroeg, morgen, in de zonneschijn, 

Als dan de blaadjes zilver zijn, 
Met droppeltjes bepereld- 

Dan doe ik toch mijn eigen zin:- 
Dan loop ik heel - en heel ver in 

De schoongeworden wereld! 
 
Zij droeg het voor aan onze kinderen en vele anderen bij juist vervelende regens. Zij maakte 
een  ieder blij. Dank je Toos en Adema van Scheltema 
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