
Een kort interview om eens kennis te maken met de personen achter de BSO-boeken.  

 

Kun je wat over jezelf vertellen? 

Elly Zuiderveld - auteur: 

Ik ben Elly Zuiderveld en getrouwd met Rikkert. Naast het zingen én 

schrijven van liedjes schrijf ik ook kinderboeken. 

Dit boek is een vervolg op BSO aan de kook! voor Uitgeverij 

KokBoekencentrum. 

 

Emmi Smid - illustrator:  

Hoi! Ik ben Emmi Smid. Ik schrijf, illustreer en vertaal kinderboeken in 

mijn knusse studio in Arnhem. Verder lees ik graag kinderboeken, maar 

ook grotemensenboeken. Mijn droom: een wereldreis maken in een 

turquoise busje (ja, het busje moet turquoise zijn – da’s mijn 

lievelingskleur!). 

 

Wat is er zo leuk aan het schrijven/illustreren van de BSO-boeken? 

Elly: 

Als je schrijft, kruip je een beetje in de huid van de personen over wie het 

verhaal gaat, in dit geval zes kinderen van een BSO en hun groepsleiders.  

 

Emmi: 

De hoofdpersonen! Elly heeft ze allemaal hun eigen unieke karakter en 

gekke herkenbare trekjes gegeven, zo leuk. In Vlinder herken ik me het 

meest: ook zij gaat niet op pad zonder schetsboek. De tekeningen van 

Vlinder die in de boeken staan heb ik niet met mijn rechterhand, maar met 

mijn linkerhand getekend om haar schetsen wat speelser te maken; dat 

was erg leuk om te doen! 

 

Wat is er bijzonder aan de verhalen (of de illustraties)? 

Elly: 

Het verhaal is geschreven vanuit Fien, die een ukelele heeft en liedjes verzint, maar eigenlijk zijn alle kinderen 

belangrijk.  

 

Emmi: 

Dat elk kind een eigen karakter heeft en een eigen manier om dingen te zeggen en te doen. Er komen 

moeilijke onderwerpen en emoties voorbij in de boeken, maar de verhalen lezen vlot en zitten ook vol humor, 

dus het wordt nooit te zwaar. Ook vind ik het mooi dat de kinderen in het boek om elkaar geven.. 

 

Wat wens je ieder kind toe die dit verhaal leest? 

Elly: 

Dat je er iets van jezelf in herkent als je meezingt met de liedjes, mee actievoert én natuurlijk de lekkere 

recepten uitprobeert die erin staan!  

 

Emmi: 

Ik hoop dat kinderen zich in de hoofdpersonen en/of situaties herkennen, en dat ze zich realiseren dat ze nooit 

helemaal alleen zijn in hun gevoelens. En dat je niet alles in je eentje hoeft op te lossen: om steun en hulp 

vragen mag altijd! 


