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Wie ben je? 
Ik ben Feike Dietz. Ik ben onderzoeker en 
docent bij de opleidingen ‘Nederlandse taal 
en cultuur’ en ‘Taal- en Cultuurstudies’. Bij 
beide opleidingen bekijken we hoe mensen 
teksten, gedichten en liedjes gebruiken om 
de wereld om zich heen te begrijpen en 
te veranderen. Door dat soort teksten en 
media heel goed te lezen en bekijken, krijgen 
we een idee van hoe mensen denken over 
de wereld waarin zij leven. 

Als onderzoeker ben ik veel bezig met 
teksten uit de zeventiende en achttiende 
eeuw: in die tijd werden er voor het eerst 
op grote schaal teksten gedrukt, waardoor 
ze door veel mensen werden gelezen. 
Behalve onderzoeker en docent ben ik ook 
moeder van twee zoontjes. De oudste van 
drie jaar is gelukkig ook al dol op liedjes van 
Kinderen voor Kinderen! 

S U M M E R S C H O O L  J U N I O R  O N D E R Z O E K S P O S T
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Wat doe je? 
Als ik onderzoek doe naar teksten, betekent 
dat dat ik die teksten heel precies lees. Ik 
kijk naar de inhoud van de teksten (wat 
vertellen ze?) en de vorm (op welke manier 
brengen ze hun boodschap over?). Ik vind 
het interessant om teksten te vergelijken 
en te ontdekken wat er toen en later werd 
geschreven over bepaalde maatschappelijke 
thema’s. 

Wat zeggen Kinderen voor Kinderen-liedjes 
      over de rol van kinderen 

toen en nu?

Belangrijke thema’s uit mijn onderzoek 
zijn jeugd, jeugdcultuur en opvoeding. 
Welk beeld geven teksten over wat de rol 
is van kinderen? Hoe verschillen oudere 
en nieuwere teksten van elkaar? Ik heb de 
afgelopen jaren veel onderzoek gedaan 
naar kinderboeken uit de achttiende eeuw. 
Daarnaast heb ik liedjes van Kinderen voor 
Kinderen bestudeerd. In dat onderzoek 
wilde ik weten wat die liedjes kinderen 
vertellen, en leren hoe daarvoor taal en 
muziek gebruikt worden, en hoe dat is 
veranderd in de loop van de tijd. 

Vraag van vandaag:

Mijn werkplek staat vol boeken!
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