
 
 
 

Vrouwen van Nu, Afdeling Starnmeer e.o. 
Nummer 9 mei 2017    Deelname voor eigen risico 

 

Wij nodigen u uit voor onze laatste bijeenkomst van dit 

seizoen, op donderdagochtend 18 mei bij Bets Buis aan 
de Graftdijkerweg 2a in de Starnmeer om 9.30 uur. 

“Gluren bij de buren” 

We drinken eerst 
koffie bij Bets en 

vervolgens 

brengen wij een 
bezoek aan Martin 

Doderer. Hij is 
valkenier en gaat ons iets 

vertellen over zijn roofvogels. En 
geeft een kleine demonstratie. Na 

afloop drinken we dan met wie 
dat wil een glaasje ter afsluiting van het seizoen. 

 

 

 

 

 

 

 

Opgelet: Er zijn nog dames die hun contributie nog niet betaald hebben!!!!!!!!            

         Graag zo snel mogelijk betalen AUB. 

 

 

Nieuwsbrief 



Verslag 18 april 2017 – de heer Strootman 

Om 20.00 uur opent Marijke Visser de bijeenkomst en heet iedereen welkom en in het 
bijzonder de Heer Strootman die een lezing zal houden over de schrijfster Annie M.G. 

Schmidt. 

Mededelingen: De handwerktentoonstelling was een succes. Goede opkomst. De provinciale 
vergadering vindt in Wormer plaats. Wie wil erheen? In ieder geval leden van het bestuur. 

Breien is op 25 april bij Immie Jongens en de leeskring op 26 april bij Bets Koeman. Dit is de 
laatste bijeenkomst van dit verenigingsjaar (juni 2016 t/m mei 2017). Op 18 mei komen we 

nog bijeen bij Bets Buis voor koffie met wat lekkers en daarna bij de buurman roofvogels 
kijken. Laarzen meenemen: we gaan het land in. Marijke leest nog een gedicht over de lente 
(Annie M.G. Schmidt) voor. De heer Strootman krijgt nu het woord. 

Annie M.G. Schmidt is op 84-jarige leeftijd overleden door het innemen van een pilletje. Ze 

had alles voorbereid en zo is ze ook met een rondvaartboot inclusief familie naar 
begraafplaats Zorgvliet gegaan. Annie is geboren op Zuid-Beveland. Vader was dominee en 

moeder lerares tot aan haar huwelijk. Eerst een zoon en na 2 overleden meisjes kwam Annie. 
Moeder was heel bang en zei vaak ik zou je wel in een doosje willen doen. Annie heeft dit 
verwerkt in een liedje wat de heer Strootman laat horen. Dan leest Strootman een gedicht 

voor gemaakt naar aanleiding van dat de vader van Annie beroepen zou worden in Sittard, 
maar dit ging niet door daar er geen vijver was en de tuin te klein om er een te maken. Zijn 

hobby was nl. eenden in diverse soorten. Na de middelbare school ging Annie naar Den Haag 
om voor notaris te leren. Na een half jaar hield ze ermee op. Geen leuke studie. Dan 

Schoevers en weer thuis wonen. Dan naar Duitsland als au pair bij 3 vrouwen naar later bleek 
met sympathie voor Hitler. Vader en moeder kwamen op bezoek en namen haar vliegensvlug 
mee terug. Dan bibliothecaris/ leeszaal assistent in Middelburg en na eens studie directeurs 

assistent. Ze heeft het naar haar zin en zet een kinder-bibliotheek op. Dan een vacature in 
Het Parool als documentalist. Ze werd ook verzocht liedjes en gedichten te schrijven. Zo 

ontstond in Het Parool het kinderhoekje. Dan een liedje over vaders en dochters. Annie heeft 
de werkelijkheid met fantasie verbonden. Zo laat ze bij voorbeeld een koekenpan praten wat 
kinderen heel leuk vinden. Annie gebruikte makkelijk toegankelijke spreektaal. Wat een 

ommekeer was. Gezwollen taal en moeilijke woorden was dan nog steeds gewoon. Annie wil 
een man, maar komt niemand tegen. Ze zet een advertentie. Dick van Duin reageert, maar is 

getrouwd en heeft 3 kinderen. Zijn vrouw wil niet scheiden. In de week bij vrouw en kinderen 
en in het weekend bij Annie. Dan is Annie zwanger en wil dat het kind de naam van Van Duin 
heeft. Ze had een oplossing. De vader van Dick was weduwnaar en trouwt met haar. Het kind 

heet dus Flip van Duin. Na de geboorte is ze weer gescheiden van Opa van Duin. Uiteindelijk 
is Dick gescheiden en zijn ze getrouwd. Annie schreef als eerste grote stuk Hommeles, 

daarna de familie Doorsnee en Ja zuster nee zuster en vele andere grote successen. 
Kinderboeken zoals Jip en Janneke met illustraties van Fiep Westendorp. Ook schreef ze 
liedjes voor Wim Zonneveld. Door de slechte gezondheid van Dick zijn ze naar Zuid-Frankrijk 

verhuisd. Dit klimaat was beter. Annie schreef toen niet veel. Ze zat vaak lekker in het 
zonnetje. Dick werd slechter en wou uit het leven stappen. Dokter wou niet meewerken, 

maar hij had een pilletje en stierf in het bijzijn van Annie. Dan gaat ze weer terug naar 
Amsterdam. Ging weer wat meer schrijven, maar kreeg problemen met haar ogen en was 
bijna blind. Elke zaterdag kwamen vrienden en voerden dan een toneelstukje op. Op 84-

jarige leeftijd overleden. Door haar vele liedjes blijft Annie echter levend. Strootman besluit 
met een liedje van Annie “nooit twijfelen maar doen”. 

Marijke bedankt de heer Strootman en overhandigt hem envelop van inhoud + kaasmandje.

             Nanda Ent 


