
Robin: Hallo allemaal, welkom bij deze aflevering van Een Beetje Nederlands, dé podcast
voor mensen die Nederlands leren. Mijn naam is Robin en vandaag zit ik hier samen met
Suzanne. Hoi Suzanne!

Suzanne: Hallo!

R: Deze aflevering is dus anders dan normaal. In dit seizoen van Een Beetje Nederlands
krijg je namelijk naast de normale aflevering ook korte afleveringen van ongeveer 5 minuten.
Die gaan over iets typisch Nederlands, dat alle Nederlanders kennen maar
niet-Nederlanders misschien nog niet. Samen met een gast leggen we dat onderwerp uit.
Vandaag is het dus zo’n aflevering van Typisch Nederlands. Het onderwerp van vandaag is:
Kinderen voor Kinderen.

S: Yes!

R: Wil jij uitleggen wat Kinderen voor Kinderen is?

S: Ja, eh, ok, Kinderen voor Kinderen is een koor van kinderen.

R: Wat is een koor?

S: Een groep zingende mensen, alleen in dit geval dus kinderen. Ze brengen volgens mij
ieder jaar een cd uit. Ik weet eigenlijk niet, doen ze dat nog? Een cd uitbrengen echt?

R: Ja! Dat doen ze al sinds de jaren 80, al sinds 1980 brengen ze ieder jaar een nieuwe cd
uit.

S: Ja, met dus kinderliedjes.

R: Ja, en die zijn dus ook gezongen door kinderen, tussen de 8 en 14 jaar oud ongeveer.

S: Ja. Vroeger wou iedereen altijd bij Kinderen voor Kinderen. Had jij dat niet? Wij wouden
vroeger altijd bij Kinderen voor Kinderen. Robin niet. Enne…

R: Maar luisterde je vroeger veel naar Kinderen voor Kinderen?

S: Ja! Dat waren de enige cd’s die ik had als kind, haha.

R: En waar zingen ze dan over?

S: Nou dus over allerlei dingen waar kinderen zorgen over kunnen hebben, of gewoon mee
bezig zijn. Over… vervelende ouders, vriendjes, pesten, verliefd zijn.

R: opgroeien, toch?

S: Rare dromen



R: Dus allemaal maatschappelijke thema’s, die voor een kind belangrijk zijn. Daar komt het
een beetje op neer.

S: Er was ook bijvoorbeeld zo’n liedje over dat je dan op vakantie in een hele warme auto
moest, en naar ruïnes moest kijken van je ouders. Terwijl je gewoon zou willen spelen op de
camping. Nou dat is waar kinderen mee bezig zijn.
Heb jij een favoriet Kinderen voor Kinderen-liedje?

R: Ehm… ja mijn favoriet is denk ik ‘Op een onbewoond eiland’

> Op een onbewoond eiland

R: Dat is wel een goeie. En jij?

S: Oh, eh ja dat is een goede vraag. Die over op vakantie in de warme auto, ik weet niet hoe
die heet. Maar dat was wel een favoriet.

> Nee he, vandaag niet weer he, niet opnieuw die hete auto in. Dat heeft toch helemaal
geen zin!

S: Of zomaar wham in vuur en vlam.

R: Waar gaat die over?

S: Dat je verliefd wordt denk ik. Zomaar wham in vuur en vlam. Goed, dat.

R: En ehm.. Ik heb zo waanzinnig gedroomd? Ook een klassieker!

S: Ja! Ik heb zo wa-wa-wa-waanzinnig gedroomd. Hahaha. Dat is dus heel erg.. ja. En het
zijn dus allemaal ook liedjes, nog… Ik denk ‘Op een onbewoond eiland’ komt ook echt uit de
jaren ‘80, zo ongeveer.

R: Ja, dat was een van de eerste nummers.

S: Nou dus, voordat wij de leeftijd hadden om Kinderen voor Kinderen te luisteren. Maar
toch kent iedereen dat. Kan iedereen het zingen. Ja… en op een gegeven moment, zeg
maar, de jongste Kinderen voor Kinderen-liedjes ken ik helemaal niet.

R: Nee. Ze worden nog wel gemaakt, maar echt heel erg populair… nou in ieder geval wij
kennen ze niet meer. Misschien dat kinderen nog wel d’r naar luisteren, maar.. Het is niet
meer dat iedereen ze kent.

S: Nee, maar ik praat nu ook niet zo veel met kinderen van die leeftijd.

R: Nee, dat is waar. Maar dus de oudere nummers, daar zijn wel echt een paar klassiekers
van geworden.



Ok. Nou, ik denk dat dit wel duidelijk was. Dit was Kinderen voor Kinderen. Iets typisch
Nederlands. Tot de volgende aflevering!


