
Persoonlijk	  interview	  met	  Elly	  Zuiderveld	  

Vertel	  's	  iets	  over	  je	  jeugd	  ?	  
Ik	  ben	  geboren	  in	  Hilversum,	  7	  april	  1946.	  
In	  Hilversum	  ging	  ik	  ook	  naar	  school.	  Op	  de	  Mariaschool	  aan	  de	  Naarderstraat.	  Een	  RK	  
school,	  waar	  veel	  aan	  muziek,	  lezen	  en	  poëzie	  werd	  gedaan.	  Daar	  ben	  ik	  nog	  altijd	  
dankbaar	  voor.	  

Wat	  waren	  vroeger	  je	  lievelingsboeken?	  
Mijn	  lievelingsboeken	  vroeger	  waren:	  *De	  sprookjes	  van	  Andersen,	  Mariska	  de	  
circusprinses,	  Alleen	  op	  de	  wereld,	  
De	  gouden	  Lotus,	  De	  kleine	  prins	  (Antoine	  de	  Saint-‐Exupery),	  Erik(Godfried	  Bomans),	  
De	  kleine	  Johannes,	  van	  Frederik	  van	  Eeden	  heb	  ik	  wel	  10	  keer	  of	  meer	  gelezen!	  
Misschien	  ben	  ik	  daardoor	  ook	  wel	  meer	  de	  fantasie-‐kant	  opgegaan;	  Arendsoog,	  later	  de	  
boeken	  van	  Erich	  Kastner	  en	  Astrid	  Lindgren.	  

Lees	  je	  nu	  nog	  jeugdboeken?	  
Met	  mijn	  kinderen	  heb	  ik	  van	  de	  Hulst	  en	  Anne	  de	  Vries	  gelezen,	  Pluk	  van	  de	  Petteflet	  
van	  Annie	  M.G.	  Schmidt,	  Snuf	  de	  Hond	  en	  later	  ook	  weer	  Arendsoog.	  
Maar	  vaak	  verzon	  ik	  zelf	  verhalen.	  
Voor	  mijn	  kleinzoon	  lees	  ik	  Jip	  en	  Janneke	  (Annie	  Schmidt)	  ,	  
Over	  een	  kleine	  mol...	  (Holzwart/Erlbruch)	  De	  heen-‐en	  weerboot	  (Netty	  Dees)en	  Ik	  loop	  
weg	  op	  de	  fiets	  (Marieke	  Roggeveen)	  

Wat	  zijn	  nu	  je	  lievelingsschrijvers?	  
Zelf	  lees	  ik	  kinder	  en	  jeugdboeken	  van	  Carry	  Slee,	  Thea	  Beckman,	  Ben	  Slingenberg,	  
Janne	  IJmker,	  Gerry	  Velema,Bert	  Wiersema,C.S.	  Lewis.	  En	  nog	  steeds	  Andersen.	  
(Guus	  Kuijer	  en	  Paul	  van	  Loon	  boeien	  me	  niet	  zo.)	  

Welke	  boeken	  zou	  iederen	  gelezen	  moeten	  hebben?	  
Mijn	  Lievelingsschrijvers	  zijn:	  Chaim	  Potok,	  I.B.	  Singer,	  Meir	  Shalev,	  Shifra	  Horn,George	  
Simenon,	  Arthur	  Japin,	  Isabel	  Allende,	  Marianne	  Fredriksson,	  Maarten	  het	  Hart,	  Jan	  den	  
Hartog,	  Tessa	  de	  Loo,	  Lulu	  Wang,	  Anna	  Enquist,	  Carry	  Slee.	  
Ik	  kan	  niemand	  iets	  opdringen,	  maar	  als	  je	  wilt	  schrijven	  is	  het	  goed	  om	  veel	  te	  lezen,	  
ook	  seculiere	  boeken.	  Kijk	  zelf	  wat	  je	  aanspreekt	  en	  waarom.	  

Voor	  welke	  leeftijd	  schrijf	  je	  het	  liefst?	  
Ik	  schrijf	  niet	  voor	  een	  bepaalde	  leeftijd,	  maar	  wordt	  meestal	  ingedeeld	  bij	  7	  t/m	  10	  jaar.	  
	  



Hebben	  jullie	  kinderen	  je	  op	  een	  idee	  gebracht	  te	  gaan	  schrijven	  ?	  
Ik	  heb	  4	  kinderen,	  die	  me	  veel	  inspiratie	  hebben	  gegeven,	  maar	  vooral	  voor	  liedjes.	  Met	  
boeken	  ben	  ik	  pas	  later	  begonnen.	  

Wat	  zijn	  je	  hobby's	  behalve	  schrijven	  ?	  
Mijn	  andere	  hobby's	  zijn	  zingen	  en	  lezen.	  

Waarom	  schrijf	  je?	  
Ik	  schrijf	  omdat:	  ik	  kinderen	  iets	  mee	  zou	  willen	  geven	  ;	  het	  gewoon	  leuk	  vindt	  om	  te	  
schrijven	  ;	  ook	  omdat	  er	  bepaalde	  onderwerpen	  zijn	  waarover	  ik	  wil	  schrijven	  ;	  en	  soms	  
de	  kinderboeken	  mis	  die	  ikzelf	  schrijf.	  

Waar	  of	  wanneer	  krijg	  je	  ideeën	  voor	  een	  boek?	  
Inspiratie	  doe	  ik	  overal	  op.	  

Waar	  schrijf	  je	  het	  liefst?	  
Ik	  schrijf	  het	  liefst	  achter	  mijn	  computer,	  al	  krabbel	  ik	  zo	  nu	  en	  dan	  wel	  iets	  op	  een	  
papiertje	  onderweg.	  

Vind	  je	  het	  fijn	  dat	  een	  redacteur	  van	  een	  uitgeverij	  begeleiding	  
doet	  bij	  het	  schrijven?	  
Ik	  vind	  het	  heel	  fijn	  om	  redactioneel	  begeleid	  te	  worden!	  	  

Heb	  je	  ooit	  een	  schrijfcursus	  doorlopen?	  
Ik	  heb	  helaas	  geen	  tijd	  voor	  een	  schrijfcursus.	  

Heb	  je	  tips	  voor	  andere	  schrijvers?	  
Tips:	  durf	  wat	  meer	  je	  fantasie	  te	  gebruiken!	  
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