
 

 
 

Annie M.G. Schmidt 
talentvolle schrijfster 

"Doe nooit wat je moeder zegt, dan komt het allemaal 
terecht." Dat zei Annie M.G. Schmidt. Woorden die helemaal 
bij haar passen, want Annie was een beetje dwars. Ze zei 
dingen die eigenlijk niet mochten, die ondeugend waren. 
Maar daardoor was ze juist zo grappig en leuk.  

 
Misschien ken je Annie wel als schrijfster van Pluk van de Petteflet, of een van 
haar andere boeken. Maar Annie schreef niet alleen boeken. Ze maakte ook 
gedichten, toneelstukken en musicals en schreef teksten voor liedjes en 
televisieprogramma's. 

Schrijven 

Annie wordt ongeveer 100 jaar geleden geboren in 
Zeeland. Haar vader is dominee en haar moeder 
juffrouw. Annie kan al vroeg lezen en schrijven. En ze 
is er dol op.  
 
Het allerliefste wil Annie dan ook schrijfster worden. 
Als ze veertien jaar is, stuurt Annie haar versjes naar een bekende dichter. Die 
vindt dat Annie veel talent heeft. Ze moet er wat mee doen. 

Het Parool 

En dat doet Annie, als ze gaat werken bij de krant Het 
Parool. Vijfendertig jaar is ze dan. Eigenlijk werkt ze voor 
het archief: haar taak is om alle belangrijke papieren van de 
krant goed op te bergen. Maar dan wordt Annie gevraagd 
om eens wat versjes en verhaaltjes te gaan schrijven voor 
de kinderpagina van de krant. En dat doet ze heel goed. 

Kinderen vinden het prachtig. 

En dus gaat Annie steeds vaker voor de krant schrijven. Samen met tekenaar Fiep 
Westendorp bedenkt en maakt ze Jip en Janneke. Elke dag verschijnt er een 
avontuur van die twee in de krant. Later worden er boekjes van die verhaaltjes 
gemaakt. 
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Boeken, versjes en liedjes 

En daar blijft het niet bij! Annie maakt nog veel meer boeken, 
versjes en liedjes voor kinderen. Tegen het einde van de jaren 
vijftig van de vorige eeuw, is Annie een van de populairste 
schrijvers voor kinderen geworden. En ook bij volwassenen 
heeft ze succes. Voor hen schrijft ze vooral toneelstukken, 
liedjes en radio- en televisieseries. 
 
Braaf en truttig 

Waarschijnlijk is Annie zo populair omdat ze heel goed is in 
het laten zien hoe de mensen in Nederland denken en 
doen. Ze vindt de mensen in Nederland maar braaf en 
tuttig. Ze apen ze elkaar na en denken niet zelf na. 

 
 
 
Kritiek op de samenleving 
En Annie is niet de enige met kritiek. Er zijn meer mensen in haar tijd die vinden dat 
de samenleving van Nederland te braaf is. Nederland moet veranderen. En dat laten 
ze merken ook... vaak op een niet zo'n voorzichtige manier. Veel mensen vinden deze 
acties veel te gewelddadig. Ze willen er daarom ook niet naar luisteren. 

Succes 

Maar Annie gebruikt géén geweld. Zij levert haar 
kritiek op een vriendelijke en grappige manier. Door 
het op te schrijven. Haar teksten staan vol dingen die 
eigenlijk niet mogen in haar tijd, die ondeugend zijn. 

Maar daardoor vinden kinderen èn volwassenen het 
juist zo leuk!En misschien dat juist daardoor veel 
mensen naar haar luisteren en gaan nadenken over wat Annie zegt en schrijft. 

Het geheim van haar succes? Volgens Annie zelf komt dat omdat ze zich altijd acht 
jaar is blijven voelen. 
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