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i.s.m.

7

Voorwoord
Ze hoort het niet graag, maar toch is het zo. Miep Diekmann is een geëngageerd
schrijver. Haar boeken zorgden vaak voor discussies, niet in de laatste plaats door
de keuze van haar onderwerpen: de Antillen, de geschiedenis van de slavenhandel,
hippiekinderen en zelfmoord onder jongeren.
Diekmann koos deze onderwerpen lang voordat ze in de mode raakten. Sterker
nog: ze was haar tijd vaak ver vooruit. Haar portretteren als ‘schrijver met een
boodschap’ stelt haar engagement te veel op de voorgrond en doet geen recht aan
haar authentiek schrijverschap.
Na de toekenning van de Staatsprijs voor Kinderen Jeugdliteratuur 1970 zei ze in
NRC Handelsblad (30 oktober 1970) over de functie van haar werk: ‘Schrijven voor
kinderen is veel socialer; voor volwassenen kan je rustig je gang gaan - daarbij hangt
het van hun intelligentie af of ze je kunnen volgen, en wat kan 't je verder verrotten.
Maar een kind zuigt veel meer op, het is onzeker, wil zijn mening kunnen toetsen.
Ik zie het niet ethisch of pedagogisch en ik heb helemaal geen boodschap, maar voor
mij is de grote functie van het boek, dat een kind ontdekt dat niet alles klopt wat hij
gehoord heeft, dat hij via het boek andere informatie krijgt toegevoerd en daarmee
een eigen mening kan vormen. Ik wil ze niks aansmeren, maar ik presenteer de
mensen zoals ze zijn met hun fijne en hun rotdingen.’
Niet alleen haar literair werk wordt gekenmerkt door scherp inzicht en veelzijdigheid.
Twintig jaar publiceerde zij recensies over jeugdliteratuur. Ze was een veelgevraagd
‘schrijver in de klas’, zorgde - al dan niet achter de schermen - dat de kinder- en
jeugdliteratuur haar eigen prijzen kreeg en stak veel tijd in het coachen van andere
auteurs. Diekmann bereikte veel met gedram en een grote bek, gecombineerd met
een strijdbaar wantrouwen. ‘Ogen in je achterhoofd’ als levensmotto. Je weet maar
nooit.
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1925-1946

Nog net geen jaar oud, Assen, januari 1926.
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Miep Diekmann, vier maanden oud, met haar moeder Maria Venteville (1893-1980), Assen, eind mei
1925. ‘Ze trouwde een arme officier [...]. Van een laag traktement moest ze zien “stand te houden” en ze werd een ras econoom. Stiekum moest ze onze kleren zelf maken (een officiersvrouw mocht
niet werken!), haar eigen uitgaanskleding. Achteraf bekeken liep ze altijd met haar ontwerpen módes
voor. En voor mijn lef om al jong aparte kleding te dragen, heeft zij toen de kiem gelegd’ (Libelle,
nr. 21, 22 mei 1976).
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Miep Diekmann met haar grootvader Jan Pieter Venteville (1862-1934). ‘Slenterend liep ze terug
langs de gebouwen, met haar ene hand langs de muren, deuren, zuilen, muren, deuren, zuilen. Vroeger,
toen ze nog heel klein was, in Holland, als ze met opaatje wandelde, deed ze het ook. “Denk om je
schone handschoentjes, schatje!” Hij was met haar alle hoge stoepen voor de huizen opgeklommen,
en weer af. Hij had ook altijd centen in het bos gestrooid wanneer ze niet keek. In het bos groeiden
centjes. Wat had ze dat lang geloofd! Al weer iets wat niet waar was. Maar opaatje had het verzonnen
om haar een plezier te doen’ (De dagen van Olim, p. 115).
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Met haar ouders, Maria Venteville en Johannes Diekmann (1900-1954), Assen 1927.

Miep Diekmann, haar moeder en haar zusje Henny (1927) in de tuin bij hun huis in Kampen, juli
1929.
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In de tweede klas van de lagere school bij juffrouw Visser, Arnhem 1931. Miep Diekmann staat
achteraan, derde van rechts. ‘Mijn vader was beroepsofficier. We verhuisden veel, zodat ik steeds op
andere scholen terechtkwam. Zo leer je je contactuele eigenschappen wel ontwikkelen. Je moet wel’
(Hervormd Nederland, 13 januari 1979).

Maria Venteville verpleegt haar dochters Henny en Miep, die allebei door roodvonk het bed moeten
houden, Arnhem, maart 1932.
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Het gezin Diekmann in de tuin aan de Klingelbeekseweg te Arnhem, januari 1934. ‘Moeder was nooit
katholiek geweest. Ze was het pas geworden toen ze naar Curaçao zouden gaan. Vader had in Nederland
willen blijven. “Ga er een paar jaar naartoe. Al doe je het maar voor de kinderen. Ze zullen meer van
de wereld zien. Je kunt niet weten wat dat later voor hen betekent. Als je het doet, wil ik wel katholiek
worden. Vooruit maar!”’ (De dagen van Olim, p. 40).

Fort Amsterdam te Willemstad, Curaçao. Het gezin Diekmann woonde drieënhalf jaar op nr. 4, op
de foto het middelste huis van het gedeelte aan de rechterkant. In De dagen van Olim beschrijft Miep
Diekmann hoe ze het na dertig jaar opnieuw bekeek. ‘Drie uur nadat ze haar eerste stappen op het
eiland had gezet, stond ze tegenover de fortpoort. Hij was open. Zo verbaasd bleef ze ernaar staren,
naar die wijde opening waardoor je het hele Fort kon zien liggen - dat het de aandacht van de wachtpost
trok. [...] Toen ze midden op het plein was, stond ze stil. Ze wist niet waar ze het eerst moest kijken.
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Maar naderhand realiseerde ze zich pas dat ze het laatst naar hun huis gekeken had. Ja, het zag er nog
net zo uit. Alleen het huisnummer was veranderd. Geen 4 meer, maar II’ (p. 183-184).
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Johannes Diekmann, commandant van de militaire politie, in zijn kantoor te Willemstad. Achter hem
aan de wand een foto van zijn vrouw en dochters, 1935. ‘Hij voedde ons op als jongens en jongens
hadden de vrijheid in die jaren. [...] We sportten dus mee met de militairen. En geen flauwekul. Tijd
opnemen en niet jammeren dat je een meid was. Het uitgangspunt van mijn vader was dat de mensen
het meest vastlopen door fouten en onzekerheid. Hij zei: “Lees de processenverbaal maar, dan weet
je hoe mensen zijn”’ (Haagsche Courant, 30 mei 1981).

Miep te midden van haar zusje en haar moeder op het kanon van Piscaderabaai, september 1935.
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Zusje Netty (1935) bij Miep in bed, anderhalve week na haar val van de fortmuur op 11 oktober 1935.
‘“Jossie! Jossie? Ben je nou wakker? Jossie?” Jossie - het woord was als een speldeprik in haar
loodzware hoofd. Jossie - dat ben ik! IK - Jossie! Ze keek naar het meisje, tilde haar hand op en legde
die op het hoofd met rossige krulletjes naast haar. Haar vingers voelden, nee, ze dáchten: “Wie? Waar?
Wanneer?” “Mag Olfy bij je in bed? Niet tegen mama zeggen!” Het kleintje klom op de bedderand
en staarde haar met grote, nadenkende ogen aan’ (De dagen van Olim, p. 146-147).

Miep Diekmann, links voor het zwaaiende gezelschap in de baai van Piscadera, maart 1938.
‘Met langzame slagen zwom Josje naar het grote, volle vlot toe. De hele troep van de andere school
was er. Andere school, haar school nu ook’ (De dagen van Olim, p. 41).
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Dertien jaar oud, 1938.
‘Als jij het dan niet zien wilt, anderen hebben het allang ontdekt: dat ze een meísje is, een heel apart
meisje’ (De dagen van Olim, p. 17).
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Van begin 1942 tot de zomer van 1943 was Johannes Diekmann geïnterneerd in Polen. Vlak na zijn
terugkeer bracht Miep haar vader een bezoek in Alkmaar, waar hij tijdelijk woonde.
De foto is gemaakt door Cor Rutgers, met wie Johannes Diekmann in 1944 trouwde.
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‘De stapel processen-verbaal begon te schuiven. Er gleed een foto uit. Josje liep om het bureau heen,
trok de foto te voorschijn. Ze keek, keek nog eens, tilde de foto op en voelde haar gezicht van afgrijzen
verstijven. Dat was een man, zwart, naakt, op de grond half op zijn zij, en die vlekken...? Waar ze
haar ene vinger tussen de verbalen had gehouden, sloeg ze de stapel om. Nog meer foto's. Dezelfde
man? Dezelfde houding, van een andere kant. Haar ogen vlogen over de bladzijde. Een man, die man,
had zichzelf met benzine overgoten en in brand gestoken. [...] “... zijn meisje zou er met een ander
vandoor zijn gegaan...” Die zin sprong uit het procesverbaal omhoog. Langzaam draaide ze de foto's
om, keek nog eens. Haar ogen trokken het beeld na, of ze hem voorzichtig aanraakte... het doet geen
pijn, stil maar... Hoe is het als je verbrandt? Schreeuw je? [...] Haar ene hand schoof de andere foto's
en het procesverbaal tussen de stapel papieren, haar andere hand verborg één foto in haar rokzak’ (De
dagen van Olim, p. 95-96).
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Onder het pseudoniem I. Epmas debuteerde Miep Diekmann in 1946 met twee gedichten in De
weegschaal. Lijfblad der Uitgeversmij. West-Friesland (nr. 2, april).

De stenen van het hof.
Ik heb mij vaak al afgevraagd:
hoe zouden toch die kleine stenen,
door zoveel voelen glad-geschaald,
- want menig ging er over henen niet door hun last zijn moe-geplaagd?
Dan hoor ik sleeds nog in mij klinken
de echo van die duizend voeten:
de moeden, die in 't moeizaam hinken
toch verder gaan en verder moeten,
maar in hun wanhoop dieper zinken
dan die der jonge, strijdb're jeugd,
die uit de spijkers van haar zolen
- in 't eeuwig-wonderlijk geneugt
van 't vurig gaan of 't dromerig dolen het vuur slaat als een felle vreugd.
I. Epmas.

Zondagswandelaars.
Er zit een gaatje in de plank
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en daardoor kan ik kijken,
dan kan ik zo de mensen zien,
die grote poppen lijken.
Ze lopen - omdat 't Zondag is! fraai uitgedost te wandelen,
en weten in hun christelijkheid
geen mens kwaad te behandelen.
Hun buiken? Kijk hoe zwaar en dik
zijn die van 't vele eten;
dat komt hen blijkbaar zo maar toe
vanwege 't rein geweten!
Zij hebben nooit hun leven lang
aan ideaal ‘gedaan’,
noch hebben zij voor hun geloof
vóór in de bres gestaan.
Zij hebben nooit gehuild, gevloekt,
omdat hen niets ontroorde,
zij hebben zich nooit trots gevoeld
omdat ze niets volvoerden.
Zij zijn alleen maar ‘pop’ geweest,
lopen nu pronk te wandelen,
en vinde, in hun onnozelheid
dat zij het beste handelen!
I. Epmas.
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Miep Diekmann, eenentwintig jaar oud, vlak na haar verhuizing naar Amsterdam, waar zij ging werken
voor het reclameblad van winkelketen Centra.
Foto Jaap Ravelli
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Voorlopige perskaart van Diekmann voor een tijdschrift waarvan slechts een nul-nummer is verschenen.
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Johannes Diekmann en Cor Rutgers (1898-1984) met hun dochter Liesbeth (1945), halfzusje van
Miep Diekmann, Leiden, eind 1946.
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Anne de Vries
Over grenzen
De betekenis van Miep Diekmann voor de jeugdliteratuur
Miep Diekmann is een sleutelfiguur in de naoorlogse jeugdliteratuur. In 40 jaar heeft
zij een groot en veelzijdig oeuvre opgebouwd: psychologische romans, historische
verhalen, meisjesboeken, verhalen voor iets jongere kinderen, kleuterverhalen,
non-fictie, poëzie. Haar grootste betekenis ligt in de vernieuwing van het realistische
verhaal. Na de oorlog werd in dit genre de wereld steeds groter: er verschenen meer
verhalen die in andere, vaak verre landen speelden; en ook de grens tussen de
kinderwereld en die van de volwassenen begon te verdwijnen. Diekmann liep daarbij
voorop: vanuit de gedachte dat alles wat kinderen in de werkelijkheid meemaken in
hun boeken aan de orde moet kunnen komen, was zij meer dan eens de eerste die
een verzwegen thema aansneed in de jeugdliteratuur. Daarbij besteedde zij veel
aandacht aan de literaire uitwerking: ook in dat opzicht wordt de grens met de
volwassenenliteratuur minder scherp.
In haar eerste boeken is nog weinig te zien van deze vernieuwing. Diekmann
debuteerde al op jonge leeftijd met meisjesboeken die dicht bij de traditie blijven.
De doorbraak komt met De boten van Brakkeput, uit 1956: een realistisch verhaal
‘voor II jaar en ouder’. De wisseling van genre gaat gepaard met een verandering in
de vorm: de lezer ziet alles door de ogen van de twaalfjarige Matthijs, die zonder
commentaar van de verteller van binnenuit wordt getekend.
Matthijs woont als enig kind op Brakkeput, de afgelegen plantage van zijn ouders.
Voor zijn twaalfde verjaardag krijgt hij een zeilbootje, waarmee hij dagelijks de baai
doorkruist. Als hij op het eilandje Holle Tong een vluchteling aantreft, een politieke
gevangene die van een naburig eiland ontsnapt is, komt hij voor een dilemma te
staan. Hij kan de vluchteling,

In Donald Duck (1 juni 1963, nr. 22 t/m 26 oktober 1963, nr. 43) publiceerde Diekmann een voorloper
van Marijn bij de Lorredraaiers, gericht op een jonger publiek en makkelijker geschreven dan de
uiteindelijke ‘roman voor de oudere jeugd’. De illustraties zijn van Hans Kresse.
Collectie NLMD, Den Haag

Ogen in je achterhoofd. Over Miep Diekmann

22
die hij een tijdlang verzorgt, alleen verder helpen door zijn boot op te geven. Bij de
beslissing moet hij op zijn eigen oordeel afgaan: hij kan niemand om raad vragen
zonder de vluchteling te verraden.
De boten van Brakkeput is een boek tussen traditie en vernieuwing, een
psychologische roman met de plot van een avonturenverhaal. Matthijs mist de
heldhaftige trekken van de gebruikelijke hoofdpersonen in dit laatste genre. Ook de
tekening van de omgeving stijgt ver boven het gewone avonturenverhaal uit.
Diekmanns volgende boek, Padu is gek (1957), wordt nog consequenter verteld
uit het perspectief van de hoofdpersoon. Het is bijna een monologue intérieur, met
een perfecte balans tussen Padu's gedachten en handeling. Er gebeurt niet zoveel
bijzonders: de ezel van Padu's grootvader loopt weg, terwijl Padu erop zou passen,
maar Padu vindt hem terug bij de politiepost en weet hem mee te krijgen zonder de
gebruikelijke boete te betalen. Dit kleine avontuur is echter een grote overwinning
voor de eenzelvige Padu, die altijd een makkelijke prooi was geweest voor de pestkop
van de buurt, Prikkie, die ook de ezel had laten ontsnappen. Voor het eerst in zijn
leven komt hij in verzet en tijdens zijn tocht groeit zijn zelfvertrouwen. Bij zijn
thuiskomst veegt hij eindelijk de woorden ‘Padu is gek’ uit, die met krijtletters achter
op het bordje SANTHA MARTHA staan. Duidelijker dan in De boten van Brakkeput
zien we hier het thema dat in Diekmanns werk telkens terugkeert: het individu dat
op zichzelf is aangewezen en het vaak in zijn eentje moet opnemen tegen zijn
omgeving.
De boten van Brakkeput en Padu is gek spelen beide op Curaçao, waar Diekmann
als kind vier jaar woonde, maar het is de vraag of je het ook Caribische romans moet
noemen. In De boten van Brakkeput worden de plantage en de mensen die er wonen
in enkele trekken goed getekend, maar ze zijn niet wezenlijk voor het verhaal. Het
gaat om Matthijs en het avontuur met zijn boot: dat had ook elders gesitueerd kunnen
zijn zonder dat de kern van het verhaal was aangetast. Wel wordt eenmaal terloops
het thema van de raciale samenleving aangestipt. Als Matthijs met de zwarte vissers
mee is geweest, moppert Paulina, de dienstbode, altijd dat ‘die vieze zwarte negers’
hem zo smerig hebben laten worden.
‘“Je bent zelf net zo zwart,” wilde Matthijs dan altijd zeggen. Maar hij had het
nog nooit gedaan, omdat Paulina immers toch niet meende wat ze zei. Ze móest nu
eenmaal altijd mopperen. En als hij eens zou proberen iets kwaads van Enriqui,
Alfredo of Jozef te zeggen, dan zou hij het pas góed met Paulina aan de stok krijgen.’
In Padu is gek is het Caribische element sterker. Het is het verhaal van een zwarte
jongen in een zwart milieu. Dat wordt alleen terloops beschreven, want Padu denkt
er niet over na. En passant komt de lezer wel het een en ander te weten: bijvoorbeeld
dat Padu's bed bestaat uit een dun matrasje op een paar sinaasappelkistjes, en dat de
baby van de buren in een kartonnen doos slaapt. Maar dat is slechts het decor voor
het eigenlijke thema: de portrettering van een elfjarige jongen die voor het eerst in
zijn leven voor zichzelf opkomt, een belangrijke stap op weg naar volwassenheid.
Dat Padu zwart is, speelt geen rol: iedereen in het verhaal is zwart. Alleen door
de schitterende illustraties van Jenny Dalenoord worden we herinnerd aan Padu's
huidskleur. Ook Padu is gek is dus in zoverre geen Caribische roman, dat het
Caribische element geen thema is. Juist dat was vernieuwend: toen het boek verscheen,
waren zwarte personages nog vrijwel onbekend in de Nederlandse jeugdliteratuur.
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In Padu is gek wordt dat eens en vooral doorbroken, doordat we Padu van binnenuit
leren kennen. Om met Leendert Witvliet te spreken: ‘De kinderen en grote mensen
/ uit de boeken die je leest, / ken je soms / nog beter dan die / uit je eigen straat’
(Witvliet 1984: 5).
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Een andere geschiedenis
Zijn raciale verhoudingen in de bovengenoemde boeken geen thema, Diekmann heeft
dat dubbel en dwars ingehaald in Marijn bij de Lorredraaiers (1965), haar grote
roman over de slavenhandel in de zeventiende eeuw. Alleen al het onderwerp
betekende een breuk met de traditie van het historische verhaal, waarin de zeevaart
steevast verbonden was met een romantisering van de jongens van Jan de Witt:
dappere mannen, die het hart op de juiste plaats hadden zitten; en niet te vergeten
flinke jongens, die het aan de wal niet uithielden en het zeegat uittrokken op zoek
naar avontuur.
Een complex onderwerp als de slavenhandel vergt niet alleen een intensieve studie,
het levert ook grote artistieke problemen op. Hoe kun je in een roman over zo'n
onderwerp recht doen aan de historische werkelijkheid? Hoe maak je die wereld van
slaven, slavenhalers en slavenhouders herkenbaar voor twintigste-eeuwse lezers
zonder ze te overvoeren met informatie? Diekmann heeft dit opgelost door een breed
opgezette roman te schrijven, waarin ze de lezer geleidelijk binnenvoert in die
onbekende wereld.
Het verhaal begint in het zeventiende-eeuwse Willemstad op Curaçao, waar Marijn
als zoon van de commissaris van de militie opgroeit in Fort Amsterdam (waar ook
Diekmann heeft gewoond als dochter van de politiecommandant). Als hij vijftien is,
komen zijn ouders om bij een orkaan die half Willemstad verwoest. Kort daarop
verplaatst de handeling zich naar een ‘slavenplantage’, waar zieke en gewonde slaven
- de prijs voor de overtocht uit Afrika, onder onmenselijke omstandigheden - worden
opgelapt, zodat ze alsnog op de markt kunnen worden gebracht. Marijn wordt
chirurgijn op een slavenschip, maakt een reis mee naar Afrika, komt op plantages
op verscheidene plaatsen in het Caribisch gebied.
Het perspectief ligt afwisselend bij Marijn en zijn zusje Oeba, die als
ziekenverzorgster op de slavenplantage werkt. Beiden hebben een genuanceerde
visie doordat ze vrijwel als broer en zus zijn opgegroeid met een zwart meisje:
Knikkertje, het dochtertje van een overleden huisslavin.Toch blijven ze kinderen van
hun tijd. Als Marijn verliefd wordt op Knikkertje, weet hij zich met zijn gevoelens
geen raad. Hij respecteert haar te veel om haar als bijzit te nemen, maar een huwelijk
is ondenkbaar.
In de dialogen en de handeling komen de heersende opvattingen volop aan bod.
In een onderzoek van de ‘pedagogische normen en waarden in het historische
kinderboek in Nederland’ onder leiding van Lea Dasberg kwam Marijn bij de
Lorredraaiers zelfs uit de bus als het meest racistische boek uit een periode van 200
jaar. Dat verraste de onderzoekers: ‘Juist Miep Diekmann, die bijna haar hele oeuvre
aan kinderboeken in dienst heeft gesteld van de onderdrukte rassen en volkeren van
haar land van herkomst, de Antillen!’ Zij constateren dat het boek een getrouw beeld
geeft van de slavenhandel in de zeventiende eeuw en dus veel voorbeelden van
discriminatie móet bevatten. ‘Maar Miep Diekmann laat er geen twijfel aan bestaan
dat zij slavernij en discriminatie afkeurt’ (Dasberg, 1981, p. 117).
Diekmann geeft een realistisch beeld van de slavenhandel. Door regelmatig twee
kanten te laten zien, vermijdt ze een morele eenzijdigheid die historisch niet
verantwoord zou zijn. Zo zegt Jan Frederik Dabeing, chirurgijn op de slavenplantage,
tegen Oeba: ‘Wanneer je hier werken wilt, echt werken en echt iets doen, vergeet
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dan nooit dat je met mensen werkt, die ook pijn en verdriet hebben, ook al zijn ze
voor de meeste van onze landgenoten slechts handelswaar.’ Meester Schagen, bij
wie Marijn in de leer is voor chirurgijn, merkt daarentegen op: ‘Wanneer je je in de
ziekte en de pijn van iedere neger of negerin wilt verdiepen, zoek dan maar liever
ander werk. Dan hou je het nooit vol. Ze hebben meer aan je kunde als heelmeester
dan aan je medelijden.’
Marijn bij de Lorredraaiers is nog altijd een belangrijk boek. Hoe baanbrekend
het in 1965 was, kunnen we ons nauwelijks meer voorstellen. Het werd door Rico
Bulthuis in de Haagsche Courant zelfs besproken in zijn ‘Letterkundige Kroniek’,
die gewijd was aan volwassenenliteratuur. Hoewel ongebruikelijk is dat in dit geval
niet verwonderlijk: ook in de volwassenenliteratuur bestond nog geen roman over
slavenhandel of slavernij in het algemeen. Zelf zegt
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Miep Diekmann in haar werkkamer in Dordrecht, begin 1966. Op haar bureau Marijn en de Duitse
vertaling van Padu. Verscholen achter de plant een geschilderd portret door Willem Schrofer.
Foto Hans Joachim Schröter

Diekmann in het voorwoord dat de historische feiten waarop de roman berust ‘meer
thuishoren in een roman voor volwassenen’. Ze heeft er een roman voor de oudere
jeugd van gemaakt, van 14 tot 18 jaar, ‘omdat het gaat om jullie leeftijdgenoten, die
zulke moeilijke beslissingen moesten nemen’. Conny Sluysmans is het daar in haar
recensie in De Telegraaf van 27 november 1965 niet mee eens: ‘Het boek lijkt mij
voor deze leeftijdsgroep ongetwijfeld wel boeiend, maar te gevaarlijk, omdat kinderen
van zestien jaar gebeurtenissen als in dit boek beschreven zijn nog niet juist kunnen
interpreteren. Voor iets ouderen, en zeker ook voor alle volwassenen, is het evenwel
een rijk bezit.’
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De grenzen van de jeugdliteratuur
Een ander opvallend boek is De dagen van Olim uit 1971. Het is een van de eerste
Nederlandse jeugdromans met een autobiografisch karakter en heeft bovendien voor een jeugdboek - een opmerkelijke structuur. De eerste 150 pagina's gaan over
de ervaringen van de veertienjarige Josje, dochter van de politiecommandant op
Curaçao; de laatste 50 pagina's spelen 30 jaar later, als zij voor het eerst terugkomt
op het eiland. De delen zijn verbonden door een katern met foto's, documenten en
aantekeningen, wat de identificatie bevestigt die al werd gesuggereerd door andere
elementen: de naam Josje, afgeleid van Diekmanns tweede voornaam, de functie van
haar vader.
Zowel door vorm als thematiek staat dit boek op de grens van jeugd- en
volwassenenliteratuur. In veel van Diekmanns boeken is het thema: het ontdekken
van de eigen identiteit en de groei naar volwassenheid. Een belangrijk aspect daarvan
is het leren opkomen voor jezelf. In De dagen van Olim is dit element nadrukkelijker
aanwezig. Voor een deel komt dit door het karakter van Josje - zelfstandig, kritisch,
brutaal - maar het wordt aanmerkelijk versterkt door haar omgeving: de harde vader,
tegenover wie ze het zonder een gepantserde weerbaarheid niet zou volhouden; de
strenge nonnen op school; de vroege confrontatie met de seksualiteit in de Caribische
cultuur.
Geen wonder dat Josje niets moet hebben van meisjesboeken: ‘Weer zo'n stom
verhaal met allemaal van die keurige meisjes, die zich keurig naar een verloving
sloofden met een ín-keurige jongen. En intussen maar ouwehoeren over de hogere
zaken des levens. Nooit iets over jongens, die in je bloesje grabbelden; over
aangewaaide ooms met hun handen onder je rokken; over het vriendje van je moeder
dat een kind maakte bij de meid.’
De dagen van Olim wijkt daar sterk van af, met wel zeer dramatische
gebeurtenissen: een aanranding - door datzelfde vriendje van haar moeder! - en ten
slotte de val van een dak, waardoor ze een schedelbasisfractuur oploopt en in coma
raakt. Juist deze gebeurtenissen - centrale motieven in de roman - zijn uiterst summier
weergegeven. In eerste instantie stelt dit de lezer voor een probleem: voor je het
weet, lees je er overheen. Pas later begrijp je waardoor dat komt: als Josje bijkomt
uit haar coma lijdt ze aan een ernstige vorm geheugenverlies. Ze is voortdurend op
zoek naar herinneringen: ‘het was alsof er in haar hoofd iets bleef haken [...] Er wás
nog iets...’ Juist de meest dramatische gebeurtenissen blijven fragmentarisch, pas bij
haar terugkeer 30 jaar later wordt het beeld voor Josje - en daarmee voor de lezer compleet. Dan komt ze tot het dramatische inzicht dat haar ‘val’ van het dak geen
val is geweest maar een sprong. ‘Want wat ze ook deed, hoe ze het ook deed, het
zou nooit goed zijn geweest in [haar vaders] wereld, omdat ze een meisje was.’
Het is vooral dit thema dat de verbinding is tussen beide delen. In Josjes gesprekken
met Aura, het zwarte dienstmeisje van vroeger, blijkt dat ze allebei nog steeds tegen
dezelfde zaken oplopen als vroeger: dat ze als vrouw nog altijd hun onafhankelijkheid
moeten bevechten. Ook dat is een afrekening met het traditionele meisjesboek: geen
happy end vol rozengeur, maar een strijd die een leven lang duurt. Het is wel een
opgewekt einde: allebei hebben ze die onafhankelijkheid veroverd, zodat ze zich
samen vrolijk kunnen maken over dominante mannen en hun vooroordelen.
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Zoals gezegd staat De dagen van Olim op de grens van jeugd- en
volwassenenliteratuur. Het tweede deel, waarin de volwassen Josje terugkijkt op
haar jeugd, neigt naar het laatste. De open plekken in het eerste deel, die pas in het
tweede deel worden ingevuld, versterken dat: opnieuw overheerst het perspectief
van de volwassene; bovendien maken die open plekken het boek literair wel veel
interessanter, maar niet eenvoudiger. Voor sommige jongeren wordt het hierdoor te
moeilijk, voor anderen vormt het juist een brug naar de volwassenenliteratuur.
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Uit naam van een ander
In het juryrapport van de Staatsprijs voor Kinder- en Jeugdliteratuur 1970 wordt de
titel van een van Diekmanns boeken van toepassing verklaard op haar hele oeuvre:
Geen mens is van de ander. Dat is ook het thema van het boek dat zij schreef met de
Tsjechische dichteres Dagmar Hilarová, Ik heb geen naam (1980).
De manier waarop dit boek tot stand kwam, is zeer opmerkelijk. Hilarová behoort
tot de overlevenden van Terezín (Theresienstadt), waar zij in maart 1943, kort na
haar vijftiende verjaardag, heen werd gevoerd als kind van een joodse moeder en
een niet-joodse vader. In het kamp schreef zij gedichten, die na de oorlog werden
gepubliceerd. Diekmann, die Hilarová in 1966 had ontmoet, kende haar geschiedenis
aanvankelijk alleen uit die poëzie, omdat Hilarová niet over deze periode wilde
praten. Later deed zij dat toch; op basis daarvan schreef Diekmann het grootste deel
van dit boek.
Het eerste hoofdstuk bestaat uit een verhaal dat Hilarová al eerder had gepubliceerd,
over een jeugdliefde die zich afspeelde kort voordat zij naar Terezín werd gevoerd.
De rest van het boek, met uitzondering van het laatste hoofdstuk, is door Diekmann
samengesteld op basis van gesprekken met Hilarová en interviews met Nederlandse
overlevenden van Terezín. Het verhaal vormt een sleutel op Hilarová's gedichten,
die erin opgenomen zijn. Het laatste hoofdstuk, dat na de bevrijding speelt, is weer
van Hilarová.
Het resultaat is een aangrijpend verhaal, in een uiterst sobere, bijna zakelijke stijl
die kenmerkend is voor zoveel authentieke verhalen over de oorlog. De feiten zijn
zo schrijnend dat ze geen grote woorden verdragen. De absurditeit van het kampleven
komt naar voren doordat tussen de verschrikkingen van het kamp een nieuwe liefde
opbloeit.
In de Nederlandse jeugdliteratuur was Ik heb geen naam het eerste boek dat in een
concentratiekamp speelt, waardoor het een sleutelpositie inneemt. Door de gedichten
van Hilarová, die op een natuurlijke manier in het verhaal verwerkt zijn, is het ook
literair een belangrijk en vernieuwend boek.
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Eerste druk van Ik heb geen naam (1980) dat Diekmann samen met de Tsjechische Dagmar Hilarová
schreef. Ralph Prins verzorgde de illustraties en het omslag. Het boek werd in Nederland bekroond
met de Boekensleutel van de Stichting CPNB, in Italië (Trento) met de Premio d'Oro en in Polen met
de Janusz Korczak-prijs.
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Over grenzen
Grenzen zijn een belangrijk motief in Diekmanns werk. Meestal gaat het om grenzen
in overdrachtelijke zin, gevormd door leeftijd, sociale klasse, ras, geloof, geslacht.
Grenzen in letterlijke zin spelen een belangrijke rol in haar laatste boek, Krik (1989).
Anders dan de boeken die hiervoor besproken zijn, is het geen realistisch verhaal
maar een sprookje.
Een koning heeft drie zonen: de tweelingbroers Goderik en Roderik, en hun kleine
broertje Rik. Wie zal hem opvolgen: Goderik, die altijd de baas wil spelen, Roderik,
die alles voor zichzelf wil hebben, of de naïeve Rik, die zo dol is op spelletjes? Hun
vader omzeilt de keus en bepaalt op zijn sterfbed dat ze alledrie koning zullen zijn:
ze moeten beloven het land eerlijk te verdelen. De ervaren sprookjeslezer, die
verwacht dat de jongste aan het langste eind zal trekken, komt bedrogen uit. Zijn
grote broers verdelen het land: Goderik het Noorden (dan zitten zijn broers toch
ónder hem), Roderik het Zuiden (het rijkste deel van het land); Rik het Midden. Als
hij dat eindelijk heeft gevonden, is het niet meer dan één dal: meteen achter de bergen
zijn de streng bewaakte grenzen van het Noorden en het Zuiden. Rik is een koning
van niks en dat komt hem ook goed uit, want hij heeft niet veel zin in het koningschap.
Er wordt in het dal weinig geregeerd en veel gespeeld en plezier gemaakt aan het
meer.
Na verloop van tijd komen er gasten die een sluipweg hebben gevonden naar het
dal: jongens uit het Noorden, die zich te pletter vervelen in hun eigen land, waar ze
niets mogen volgens de wetten van koning Goderik; en meisjes uit het Zuiden, die
hier eindelijk voor hun plezier kunnen zwemmen - en niet om de beste te zijn. Na
een lange zomer keren de gasten terug naar hun land en worden de ondergrondse
doorgangen gesloten.
Door enkele critici is Krik uitgelegd als een verhaal over het vluchtelingenprobleem,
waarin de vluchtelingen aan het eind terug moeten naar hun eigen land. ‘Help,’ zegt
Victor Frederik in het Utrechts Nieuwsblad van 6 april 1989, ‘dat kan Miep Diekmann
toch niet bedoeld hebben?’ Hij ziet één ding

Ogen in je achterhoofd. Over Miep Diekmann

Eerste druk van De dagen van Olim (1971), de autobiografische jeugdroman van Miep Diekmann.
Het omslagontwerp is van Estelle van Bilderbeek.

Eerste druk van het sprookje Krik (1989). The Tjong Khing verzorgde de tekeningen en het omslag.
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over het hoofd. De ondergrondse doorgangen mogen dan in naam gesloten zijn, de
betrokkenen weten ze wel te vinden en blijken ze ook weer te kunnen openen.
Ik zou Krik eerder uitleggen als een parabel over macht en onmacht, verzet en
vrijheid. De grens tussen Noord en Zuid, met lange rijen soldaten tegenover elkaar,
lijkt wel een IJzeren Gordijn: ‘[...] potdicht. Niemand eruit, niemand erin.’ En het
Noorden, waar alles, maar dan ook alles van de koning is - de meisjes, je hond, ja
zelfs je gedachten - valt in de satirische categorie ‘elke gelijkenis met bestaande
staten berust geheel op toeval’. Het Midden is een niemandsland: een smalle strook
die nergens bij hoort, een rijk dat geen rijk wil zijn, een vrijplaats voor kinderen en
machtelozen, het rijk van het spel en de kunst, waar men weinig op heeft met status,
etiquette en autoriteit. In hun vrije tijd ontsnappen de kinderen aan de staatscontrole,
ze gaan door ondergrondse tunnels naar een plek waar ze zichzelf kunnen zijn met
gelijkgezinden. Tegen de verdrukking in blijven ze trouw aan zichzelf.
Zo is Krik een vrolijk, satirisch boek waarin de machteloze de machtige te slim
af is. Zelfs een hond onttrekt zich aan het wettige gezag van de koning en zijn
soldaten: de vrolijke Slobber die aan het meer iedereen aflikt, is in het Noorden de
keurig gedresseerde Heer van Lagerhuizen tot Hogerdam.
De lezer van 1998 weet dat de ‘kinderen’ het systeem op den duur zo ver uitgehold
hebben dat het vanzelf is omgevallen. Voor mij was het boek daardoor niet veranderd:
het blijft een opgewekte satire tegen machtsvormen waar niet één Noorden en één
Zuiden het patent op hebben.

Een reus van een stap
Krik was niet Diekmanns eerste uitstapje naar een ander genre. Een ander voorbeeld
is haar peuterpoëzie: Wiele wiele stap (1977), Stappe stappe step (1979) en Ik en jij
spelen wij (1982). Wiele wiele stap was iets nieuws, niet alleen in het oeuvre van
Diekmann maar ook in de Nederlandse kinderpoëzie: moderne bakerrijmen over
onderwerpen uit de alledaagse realiteit van peuters en kleuters.
Stap
op de trap
stap stap
twee
nog een tree
naar boven
gaat vlugger
dan naar benee

De camera staat precies op de ooghoogte van peuters: dingen die van volwassen
hoogte bezien maar heel klein lijken, krijgen daardoor een andere dimensie. Daar
wordt met minimale middelen van het bakerrijm poëzie van gemaakt: rijm, assonance,
stafrijm, klanknabootsing, maar enkele woordjes per regel... en dan tóch ritmisch.
In een gesprek tussen grote mensen, al dan geen poëziekenners, kun je bijna niet
uitleggen waarom dit goede poëzie is: dat moet je ervaren door het voor te lezen met
een peuter of kleuter op schoot. Bijvoorbeeld, ook uit Wiele wiele stap:
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Lekker nat
in het bad
foesj foesj foesj
foesjt de doesj
glip doet de zeep
in m'n bil zit een streep
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Dit voorlezen dagelijks herhalen, een jaar lang. Daar rustig de tijd voor nemen, vinger
bij de plaatjes; als het boek uit is, nog een keer. De versjes worden een deel van uw
leven en dat van uw kind. Spontaan declameert een van u beiden in warenhuis of
station:
Een twee hop
de roltrap op
allemaal benen
allemaal tenen
allemaal tassen
en nu op-passen
een reus van een stap
dág, roltrap!

Hoe nauw het luistert in deze poëzie met minimale middelen, zie je pas goed als je
het werk van de navolgers ernaast legt. Verscheidene dichters lieten zich door Wiele
wiele stap inspireren. Sommigen blijven dicht bij het voorbeeld, zonder Diekmann
te evenaren. Anderen zijn vrijer en komen via navolging tot een eigen vorm en een
eigen toon.
Zo was Wiele wiele stap het begin van een nieuw genre, waarvan het vooralsnog
de belangrijkste vertegenwoordiger is. Het succes van de drie bundeltjes was
uitzonderlijk; Wiele wiele stap haalde zelfs 19 drukken in 18 jaar. In 1996 verscheen
een uitgave met alle versjes in één band onder de titel Ik zie je wel, ik hoor je wel.

Een nieuw perspectief
Ik heb geprobeerd een - zeer voorlopige - schets te geven van Diekmanns betekenis
voor de jeugdliteratuur. Daarbij heb ik me bewust beperkt tot wat ik als de
hoogtepunten beschouw. Haar oeuvre is zo veelzijdig dat niet eens alle genres die
zij beoefend heeft, aan bod konden komen: haar verhalen voor iets jongere kinderen,
oorspronkelijk verschenen als schoolleesboeken voor de Antillen, heb ik niet
genoemd; haar kleuterverhalen in de reeks Hannes en Kaatje; de non-fictie.
Naar mijn mening is haar betekenis voor de jeugdliteratuur in de eerste plaats de
vernieuwing van de realistische roman voor de jeugd. Als gezegd was zij vaak de
eerste die een moeilijk onderwerp aandurfde: raciale verhoudingen, slavernij, seksuele
intimidatie, (poging tot) zelfdoding, concentratiekampen. Ook wat betreft de literaire
vorm is haar werk zeer vernieuwend. Dat geldt in de eerste plaats het perspectief. In
haar eerste romans waarin het perspectief geheel bij de hoofdpersoon ligt, zoals De
boten van Brakkeput en vooral Padu is gek, krijgt de karaktertekening een diepgang
die nieuw was in de jeugdliteratuur. In haar latere werk vinden we andere
vernieuwingen: in De dagen van Olim een complexe structuur en open plekken op
belangrijke punten in het verhaal; in Ik heb geen naam gedichten ingekaderd in het
verhaal. Oók in dat opzicht is de volgende generatie schatplichtig aan Diekmann.

Ogen in je achterhoofd. Over Miep Diekmann

Eerste druk van Wiele wiele stap (1977). Omslag en tekeningen zijn van The Tjong Khing. Diekmann
en The kregen voor het boekje respectievelijk een Gouden Griffel en een Gouden Penseel.
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Sonia Garmers
‘En toen kwam Miep’
Over het coachen [I]
Sonia Garmers (Curaçao 1933) schreef als journaliste voor het weekblad
La Cruz en werkt tegenwoordig bij Radio Hoyer. Zij debuteerde in 1955
als schrijfster in het Papiaments en publiceerde in het Nederlands o.a.
Lieve koningin, hierbij stuur ik U mijn dochter (1976), Orkaan (1977),
Orkaan en Mayra (1980) en Wonen in een glimlach (1985). Zij is door
Miep Diekmann gestimuleerd en begeleid toen zij in het Nederlands ging
schrijven.
Erna Staal interviewde Sonia Garmers over haar ervaringen met Diekmann
op 4 januari 1998.
‘Ik weet nog precies wanneer ik Miep heb leren kennen, op 23 februari 1958. Ik
kreeg een telefoontje van het CCC, het Cultureel Centrum Curaçao, dat er een echte
schrijfster uit Nederland naar Curaçao zou komen. Ik was op dat moment de enige
kinderboekenschrijfster op het eiland - ik had in 1955 en 1956 Tantan Nini... ta conta
en Cuentanan pa mucha, verhaaltjes voor kinderen, gepubliceerd - en ze vroegen
mij om die schrijfster van de boot te halen. Ik ging naar de haven, waar drs. Thijs
van de StiCuSa en Henk Dennert van het CCC al stonden te wachten. Ik was
zenuwachtig en dacht steeds: Ai Dios, netjes Hollands spreken. Miep arriveerde.
Iedereen stelde zich aan elkaar voor, maar die mannen begonnen zó met mekaar te
kletsen dat Miep en ik elkaar aankeken en gelijk dachten: Nou, dat zit goed, hoor.
De volgende weken nam ik haar mee over het eiland. We kwamen op feesten waar
nog nooit een Hollandse mevrouw geweest was, in Boca San Michiel, een vissersdorp.
Alle mannen lieten haar links liggen, want die dachten dat zij toch niet kon dansen.
Maar Miep stond op en begon Curaçaos te dansen en op het laatst riepen alle mannen:
“Miep, Miep, Miep!”
Daarna bleven we schrijven en elkaar opzoeken. In 1972 coachte Miep Diana Lebacs
en ze logeerde bij mij. Iedere keer zei ik weer: “Miep, ik wil een boek schrijven. In
het Nederlands.” Maar ik durfde niet! Miep zei steeds tegen mij dat als er íemand
over Curaçao kon schrijven, dat ik het was, maar het duurde nog tot 1974 voor ik
zover was. Toen logeerde ze weer bij mij, met een tussenpoos van een paar weken
dat ze in Colombia was. Toen ze terugkwam zei ik:
“Miep, ik heb erover nagedacht toen je weg was en ik wil nú. Ik moet het nú doen,
want anders doe ik het nooit meer.”
We hadden nog maar een paar weken voor Miep terugging naar Nederland. Miep
zei: “Je spreekt alles in op cassettebanden. Als je problemen hebt met het Nederlands,
vertel je het me gewoon in het Papiaments.” We werkten iedere avond, met een fles
rosé naast me. Als ik drink, ga ik leuker praten. Nou, ik heb van alles verteld. Alles
wat me dwars zat op dat eiland. Miep gaf me een belangrijke tip: “Sonia, ze zullen
je pakken omdat je kritiek levert op je eigen samenleving. Dat kun je opvangen door
ook de spot met jezelf te drijven. Want daarmee neem je ze de wind uit de zeilen.”
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We hadden een schema opgesteld in grote lijnen, dat weer werd onderverdeeld in
kleinere punten. Dat schema was het allerbelangrijkst. Dat je leert hoe je een boek
moet opzetten. Dat het niet in het midden moet inzakken. Dat heb ik allemaal geleerd.
Als iets voor haar gevoel onduidelijk zou zijn voor de Europese lezers, stelde Miep
me vragen... Net zo lang tot alles duidelijk was. Ik vond het allemaal fantastisch,
maar Miep had één vreselijke voorwaarde: Het hele project moest in het GEHEIM. En
dat op Curaçao! Bij ons staan de deuren altijd wijdopen en iedereen weet alles van
elkaar. Zelfs mijn kinderen mochten het niet weten. Alleen mijn grootmoeder
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Sonia Garmers biedt koningin Juliana het eerste exemplaar aan van haar boek Lieve koningin, hierbij
stuur ik U mijn dochter, Paleis Soestdijk, 25 mei 1976. Links van Garmers haar oudste dochter Jessica.
Foto Algemeen Nederlands Persbureau, Den Haag
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wist het, voor de rest niemand. Miep zei: “Het is zo'n ander boek dan de mensen van
je verwachten. Dat moeten ze niet van tevoren kapot schrijven. Dat moet een
verrassing worden.”
Ik had meteen de titel voor het boek, Lieve koningin, hierbij stuur ik U mijn dochter.
Omdat Juliana ook vier dochters had, net als ik. En ik stond op het punt om mijn
dochters één voor één naar Nederland te sturen voor opleidingen. Het leek me een
goed idee om daar een boek over te schrijven, over alle problemen die daarbij kwamen
kijken, alle vooroordelen.
In Nederland tikte Miep alle banden uit, letterlijk. En na een jaar was ze weer bij
mij en zei: “Ga lezen.” Ga lezen! Ik bleef drie dagen doodziek. Was bijna dood. Pijn
aan mijn maag en ik kon mijn bed niet meer uit. Ik dacht: De mensen zullen boos
worden. Ze sturen advocaten op me af. En ik begon tegen Miep: “Dit halen we eruit
en dat...” Maar Miep zei: “Nee, dan blijft er niks van over.”
Toen het boek klaar was, had Miep geregeld dat we samen met Liesbeth ten Houten
van uitgeverij Leopold mijn boek zouden aanbieden aan koningin Juliana. We kwamen
aan op Soestdijk met tássen vol met boeken voor de prinsjes. De koningin was erg
aardig. Ze schonk zelf koffie en ze rookte veel. Ik keek op mijn horloge en ze vroeg:
“Heeft u haast?” Ik zei: “Ik niet, maar misschien moet u nog werken.” Daar moest
ze erg om lachen. De volgende dag stond er een grote foto in de krant: “Moeders op
Soestdijk”.
Toen iedereen op Curaçao het boek gelezen had, zeiden ze: “Miep heeft haar
opgestookt, want zoiets zou Sonia nooit uit zichzelf zeggen.” Niemand kende die
kant van mij. Een paar mannen waren wel kwaad, want ze komen er natuurlijk niet
zo leuk af in het boek - en ik heb één dreigtelefoontje gehad, maar verder niks hoor.
Het coachen van Miep had toen niet zoveel te maken met het schrijven, maar meer
hoe ik moest omgaan met de reacties. Ik had erg veel steun aan haar. Ze leerde me
mijn mond open te doen en dat ik niet bang moest zijn voor de gevolgen.
Na Lieve koningin gingen we aan de slag met een nieuw boek, Orkaan. Gelukkig
niet meer in het geheim. Het eerste wat Miep deed als we gingen schrijven, was een
bord op de voordeur plakken: “Sonia is aan het werk.” Als er toch vriendinnen
langskwamen, joeg Miep ze na een kwartier weer de deur uit. Volgens haar wilden
mensen mij alleen maar van het werk houden.
In plaats van tien keer op een dag naar de winkel te rijden om even iets te kopen,
moest ik boodschappenlijstjes maken. Miep zei: “Ik ken alle smoesjes om niet achter
je bureau te zitten. Dat is nu afgelopen.” En ook mijn dochters moesten zich anders
gedragen. Er werd niet meer gegeten als er iemand zin had in eten. Niks daarvan.
We moesten allemaal op dezelfde tijd aan tafel en iedereen waste na het eten zijn
eigen spullen af. Zo kreeg ik meer tijd om te schrijven.
Wij zeggen altijd tegen elkaar: “Vroeger deden we dit of dat. En toen kwam
Miep...”
Wat ze me voor het schrijven heeft geleerd: een dialoog in een dialoog, hoe je
personages neerzet: hoe oud is Orkaan, waar woont hij, hoe ziet hij eruit, et cetera.
Ik weet nog goed, ik zat te werken en Miep stond onder de douche - waar we ook
waren in huis, we praatten altijd door. Ze zei: “Die scène is goed, maar waar is Orkaan
mee bezig?” “Oh,” zei ik, “die maakt huiswerk.” Ze stormde naakt de badkamer uit
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en riep: “Maar die jongen kan toch niet eeuwig huiswerk maken! Alles is goed, maar
géén huiswerk maken!”
Soms zei ik: “Ik weet niet hoe ik verder moet.” Maar dan zei Miep: “Ik weet het
en jij moet het ook weten. Denk maar goed na. Lees die bladzijde nog eens rustig
hardop over.” En aan het eind van de dag had ik dan weer een hoofdstukje af. De
volgende dag gingen we corrigeren en overtypen. De getypte stapel groeide. Persklaar
maken, dat woord zal ik nooit vergeten.
We schreeuwden wel tegen elkaar, maar we hebben vooral veel gelachen, hoor.
De situaties die je krijgt als je met een andere taal bezig bent... Vechten was het voor
mij, de komma's - daar droomde ik
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Brief van Sonia Garmers aan Miep Diekmann, 14 januari 1983, om Diekmann een gelukkig nieuwjaar
te wensen en haar alvast te feliciteren met haar verjaardag (26 januari). ‘Nog 12 dagen dan ben je
jarig, // kado krijg je hier. / Veel gezondheid en / geluk. Prettige dag! / En volgende maand / zien we
elkaar weer / Gezellig! Wijn in huis / gehaald en whiskey / Mensen zijn al ge- / waarschuwd, Miep /
komt, moet werken. / Het klinkt net: Have / gun, will travel. / Miepjes, 23 Febr. 25 jaar // vriendschap.
Een mijlpaal!’
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's nachts van, de dubbele punten, de lidwoorden en de persoonlijke voornaamwoorden
die we in het Papiaments niet hebben. In het vervolg op Orkaan, Orkaan en Mayra,
staan de personages op een gegeven moment op een begraafplaats en daar staat een
bord met een tekst: “Van stof zijt gij en tot stof zult gij...” “Nee, sufferd,” riep Miep
dan, “niet van stof, stof zijt gij! Je bent toch geen bloesje?”
Miep had goeie contacten in Tsjechoslowakije en wist dat daar vertalingen van boeken
uit ontwikkelingslanden gesubsidieerd werden. Ze gaf Mladá Fronta, haar uitgeverij,
mijn boek Wonen in een glimlach te lezen. Olga Krijtová schreef er een rapport over,
zij heeft het uiteindelijk ook vertaald. Er moest een contract worden getekend en
voor het eerst van mijn leven was ik in Europa buiten Nederland. Wat een belevenis.
De uitgever begon een keurig praatje dat hij blij was dat ze een manuscript gingen
uitgeven van... Waarop ik zei: “Van een zwarte vrouw.” Zo, dat was maar gezegd.
En je zag dat ze opgelucht waren, hoor.
Wonen in een glimlach is gebaseerd op mijn werk bij de radio. Dat is ook iets wat
Miep me geleerd heeft. Je hoeft lang niet zoveel te verzinnen als je denkt. Neem
gebeurtenissen en personen uit je directe omgeving, dan heb je meer houvast. Alle
mensen uit mijn boeken lopen gewoon rond op Curaçao. Laat ze het maar niet horen.
Sinds Lieve koningin ben ik heel anders geworden. Ik heb geleerd om over mijzelf
te praten, ook gekke dingen uit te laten komen. Veel volwassener. Niet meer altijd
“pleasen”. En Miep is daarin mijn steun. Orkaan en Mayra werd bekroond met de
Nienke van Hichtum-prijs. Ik dacht: Wat moet ik toch allemaal gaan zeggen? Maar
zij liep dagen van tevoren mij al in te fluisteren: “Denk erom, je gaat niemand
bedanken! Dit heb je helemaal zelf verdiend.”’
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1947-1964

In 1947 debuteerde Diekmann als auteur met de meisjesroman Voltooid verleden tijd bij uitgeverij
West-Friesland.
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Miep Diekmann introduceert haar aanstaande echtgenoot Anton Kamphoff (1922-1993) bij haar
vader, stiefmoeder en zusje Liesbeth, zomer 1948.

Miep Diekmann en haar moeder tijdens haar huwelijksdag in de tuin van de familie Kamphoff te
Ermelo, 30 september 1948.
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Met zoon Matthijs, zusje Liesbeth en haar vader aan het strand van Scheveningen, zomer 1950.
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Miep Diekmann met haar pasgeboren zoontje Matthijs, maart 1949.

Kindermeisje Rita Pegels met Matthijs en Jeroen Kamphoff (1951), de tweede zoon van Miep
Diekmann, in het Westbroekpark, Den Haag, zomer 1951.
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Eerste druk (1954), met illustraties van Nic Blans.

Portret van Miep Diekmann door Willem Schrofer olieverf op doek, 1952 100 × 75 cm
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Portret van Miep Diekmann door Nic Blans olieverf op doek, 1955 98 × 88 cm

Eerste druk (1955), met illustraties van Nic Blans.
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‘In 1956 werkte ik in een van de zaken onder het Palace. Ik werkte namelijk als free-lance journaliste
en was vreselijk benieuwd naar alles wat zich rond de E.M.S. in Scheveningen afspeelde. Maar daar
kwam je niets van te weten. Dus besloot ik om als koffiejuffrouw te gaan werken en zo het nodige
aan de weet proberen te komen. Niemand wist daar dat ik in werkelijkheid journalist was. Toch ben
ik een keer bijna door de mand gevallen. Aan het einde van de dag moest ik de vloer dweilen. Ik lag
daar op m'n knieën toen Willem Nagel en Pierre Dubois binnenkwamen, als een zeemeeuw. Ze zagen
mij op de grond zitten en dachten mij te herkennen. Gelukkig hoorde ik ze verzuchten “We zijn nog
zatter dan ik dacht. Laten we maar gaan”’ (De Posthoorn, 20 maart 1980).

Deel één van de Annejet-serie, waarvan Diekmann de eerste vijf delen schreef tussen 1956 en 1958.
In 1974 schreef ze er nog twee delen bij. Van alle delen werd de tekst herzien tussen 1994 en 1996.
‘Toen ik met die boeken kwam, vielen ze eigenlijk helemaal uit de toon, omdat ik schreef over echte
kinderen, echte situaties. Na het vijfde deel ben ik een tijd gestopt. Maar na 1972 heb ik de serie
vervolgd. Ik sprak regelmatig voor klassen uit het lager beroepsonderwijs. Toen dacht ik: “Al die
bekroonde boeken van jou, erg mooi hoor, maar wat heeft dit publiek eraan?” Wat zegt hun West-Indië?
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Zij hebben boeken nodig over hun eigen leefklimaat. Eenvoudig geschreven boeken waarin hun
problematiek aan de orde komt’ (Tikker, nr. 4, 1981).

Miep Diekmann in Parijs, 1955, waar zij een bezoek bracht aan schilderes Caroline Couwenberg, die
in 1961 De boten van Brakkeput in het Frans vertaalde.
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Chris Leeflang, de voorzitter van de Stichting CPNB, overhandigt Miep Diekmann een met bloemen
versierd exemplaar van De boten van Brakkeput, dat was uitgeroepen tot Kinderboek van het jaar
1956, Amsterdam, 27 oktober 1957. De jury liet zich bij de toekenning leiden door ‘verscheidene
overwegingen, zoals de goede stijl, een behoorlijke compositie, de klare schildering van landschap
en sfeer (het verhaal speelt zich af op het eiland Curaçao), het ontbreken van rassenwaan en de positief
opvoedende kracht, die er in de strekking van het boek: het vrijwillig offer van een zeer geliefd bezit,
terwille van een mens in nood, schuilt’ (De Waarheid, 28 oktober 1957).
Foto ANP/Spaarnestad Fotoarchief, Haarlem
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Miep Diekmann op de boekenmarkt van de Bijenkorf, 1957. De grootvader van de vier Antilliaanse
kinderen, Shon Davy Capriles, stond model voor Shon Mato uit En de groeten van Elio (1961). Foto
Fotobureau Thüring, Den Haag
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Na de bekroning van De boten van Brakkeput ontstond er een ware ‘mediahype’ rondom Diekmann.
Alle Nederlandse en Antilliaanse dag- en weekbladen besteedden aandacht aan haar en ook veel
damesbladen lieten zich niet onbetuigd. Er verschenen interviews in, onder andere, De vrouw en haar
huis, Eva, De vrouw in de passaat. De foto's gaven letterlijk en figuurlijk een kijkje in de keuken van
de jonge auteur: ‘Natuurlijk moet er ook worden gegeten. Maar zelfs dan blijft Miep Diekmann
doordenken over het boek waar ze mee bezig is.’ Foto E. de Vries/Spaarnestad Fotoarchief, Haarlem
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Miep Diekmann met haar zoons Matthijs (links) en Jeroen, vlak voor haar vertrek naar Curaçao, april
1958.

Na aankomst op Curaçao, eind april 1958. Links van Diekmann Sonia Garmers-Melendez, rechts
Henk Dennert van het CCC (Cultureel Centrum Curaçao) en drs. M.D. Thijs van de StiCuSa (Stichting
Culturele Samenwerking).
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Begin 1958 kreeg Miep Diekmann een opdracht van de Koninklijke Nederlandse Redersvereniging
een boek te schrijven over ‘het leven op zee’. Voor haar onderzoek voer zij naar Curaçao met de
‘Oranje Nassau’. De terugtocht ging via Suriname met de ‘Stentor’. Op de foto zit Diekmann te
midden van een aantal bemanningsleden van de ‘Stentor’.

Tijdens Diekmanns verblijf op de Antillen verschenen de eerste afleveringen van Gewoon een straatje
(1959) als feuilleton in het kinderblad KrisKras (11 april 1958, jrg. 5, nr. 1 t/m 2 januari 1959, jrg.
5, nr. 20). De tekeningen van Jenny Dalenoord werden ook gebruikt voor het boek. Collectie NLMD,
Den Haag
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Eerste druk (1960) van het in opdracht geschreven boek over de Nederlandse Koopvaardij. Met omslag
en tekeningen van Gerard van Straaten.

Brief van de voorzitter van de Hans Christian Andersen-jury aan ‘Mr. Miep Diekmann’, 14 augustus
1960, met de mededeling dat Padu is gek bekroond is met een Andersendiploma.
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Miep Diekmann ontvangt uit handen van de Luxemburgse minister van Onderwijs en Culturele Zaken,
Emile Schaus, het Andersen-diploma voor Padu is gek, 28 september 1960. De uitreiking vond plaats
op de voorlaatste dag van het internationale jeugdboekencongres dat de IBBY in Luxemburg
organiseerde (26 tot 29 september). Foto Pol Aschman, Luxemburg
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‘Je ziet niet elke dag deze illustere personen tezamen,’ schreef Hans Martin achter op de foto die bij
zijn vijfenzeventigste verjaardag was genomen, 9 november 1961. Van links naar rechts de dichter
J.C. Bloem, Miep Diekmann, Willy Corsari, Hans Martin, Clara Eggink, Ben van Eysselsteijn en
Johan Fabricius.
Foto Nico Naeff

Duitse vertaling (1960) van Padu is gek door Wilhelm Niemeyer.
Omslag en illustraties van Helma Baison.
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Japanse vertaling (1973) van Padu is gek door prof. Shibuzawa Monotori.
De naam van de illustrator wordt in het boek niet vermeld.

Slowaakse vertaling (1978) van Padu is gek door Júlia Májeková.
Omslag en illustraties van L'uba Končekova-Veselá.
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Duitse vertaling (1963) van En de groeten van Elio door Wilhelm Niemeyer.
Omslagillustratie van Helma Baison.
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De West-Duitse minister voor Gezins- en Jeugdzaken, dr. Bruno Heck, feliciteert Miep Diekmann
met de Jugendbuchpreis, Hannover, 12 november 1964.
Foto Wilhelm Hauschild, Hannover
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Wim Rutgers
‘Niets vergatze’
De Caribische boeken van Miep Diekmann
Miep Diekmann woonde nog geen vier jaar op de Antillen, maar schrijvend heeft ze
zich een heel leven lang steeds weer met het land en zijn mensen verenigd. Negen
jaar was ze toen ze met haar ouders en haar twee jaar jongere zus naar Curaçao
vertrok. Ze zou er van 1935 tot 1939 blijven, een periode die een grote invloed heeft
gehad op haar leven en haar literaire werk.
In Diekmanns debuut, Voltooid verleden tijd (1947), wordt het Caribisch gebied
afstandelijk en clichématig beschreven. De mensen daar zijn nog net kinderen die
vol van bijgeloof een totaal andere volksaard hebben dan de Europeaan. Meer en
diepgaander is ‘De West’ te vinden in haar tweede roman, Panadero Pan (1947) Papiaments voor ‘Bakker Brood’ en de titel van een populair Antilliaans kinderliedje.
Deze roman, waarin enigszins het ontwakende politieke zelfbewustzijn van de Antillen
na de Tweede Wereldoorlog doorklinkt, is vooral interessant omdat zij als het vroegste
verslag gelezen kan worden van Diekmanns jeugdervaringen op Curaçao. Deze
ervaringen zou ze later herschrijven in De dagen van Olim (1971).
In het vroege werk, ook in haar vijfde roman, Anders is niet altijd beter (1954),
wordt een oppervlakkig beeld van Curaçao gegeven. De hoofdpersonen zijn steevast
Nederlanders en de eilandbewoners figureren in bijrollen.

Eerste druk (1947). Dit boek is, na Diekmanns debuut Voltooid verleden tijd, haar tweede
meisjesroman. De titel is fout geschreven, maar wordt achter in het boek zelf al hersteld. Het moet
zijn: Panadero Pan. De omslagtekening is van H. Baumgarten.
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Het Curaçaose drieluik
In de tweede helft van de jaren vijftig publiceert Diekmann drie boeken voor relatief
jonge kinderen die het traditionele Curaçao beschrijven, zoals het plantageleven, een
dorpje op het platteland en een arnoedige stadswijk. Deze drie boeken wijken sterk
af an de tot dan toe gepubliceerde Caribische verhalen.
De boten van Brakkeput (1956) vertelt het verhaal van de nog kinderlijke en wat
eenzame Matthijs van Rooy die op zijn twaalfde verjaardag een zeilboot krijgt die
hij na veel innerlijke strijd afstaat aan een politieke vluchteling die op het eiland
aanspoelt. Brakkeput is een op het oostelijk deel van het eiland gelegen plantage bij
het Spaanse Water, in het verhaal de Witte Baai genoemd. De vluchteling spoelt aan
op Holle Tong, een eilandje in de baai, waarvan het bijgeloof wil dat iedereen die
zich daarop bevindt door de bodem zakt en verdwijnt. Matthijs helpt de vluchteling
met eten en drinken en staat vervolgens zijn boot af zodat de man verder kan vluchten.
De ontmoeting met de vluchteling stelt Matthijs voor een keerpunt in zijn leven.
Hij moet een belangrijke beslissing nemen zonder dat iemand hem daarbij kan raden.
Door zijn eigen boot af te staan, voorkomt Matthijs dat de naamloze vluchteling een
boot van de vissers meeneemt. Die zijn van hun boot afhankelijk voor hun inkomen,
voor Matthijs is het een luxe.
Matthijs is de zoon van een relatief welvarende plantagehouder, met arbeiders
zoals de oude Enriqui en dienstmeisjes als Paulina. In het in 1957 verschenen Padu
is gek zien we de plattelandsarmoede op het traditionele Curaçao, waar lang niet
iedereen van de welvaart van de olieraffinaderij profiteert. Padu woont in een klein
huisje, waar hij slaapt op een matras op een paar sinaasappelkistjes. Het jongetje is
een eenzelvig dromertje van twaalf dat bij zijn grootouders Sjoontje en Mami Hilaria
woont, omdat zijn ouders in het buitenland werken. Padu heeft twee problemen: hij
ondervindt voortdurend last van plaaggeest Prikkie die op een bord geschreven heeft
‘Padu is gek’, én de ezel van zijn grootvader is weggelopen. Een ezel is een van de
weinige noodzakelijke bezittingen. Als de politie een ezel vindt, moet er vijf gulden
boete betaald worden om deze weer terug te krijgen. Deze eenvoudige gegevens
vormen het uitgangspunt om vooral de dorpssfeer van het traditionele Curaçao te
schetsen. Padu lost met de hulp van zijn buurmeisje Maddalena zijn problemen op.
Hij blijkt dan wel eenzelvig, maar hij bezit speciale gaven in zijn muziek en
tekenkunst. Hij komt uit het verhaal als een resoluut, zelfstandig individu tevoorschijn.
In 1959 verschijnt Gewoon een straatje, dat het drietal van eenvoudige verhalen
completeert. Het straatje bevindt zich in een volkswijk waar kinderen uit verveling
in de grote vakantie spelletjes verzinnen, zoals portemonneetje trekken, de traditionele
gastvrijheid in ere herstellen en een serenade brengen aan het meisje op wie je verliefd
bent. Elk spelletje veroorzaakt verwikkelingen, maar aan het eind komt alles keurig
op z'n pootjes terecht. Het verhaal speelt in Fleur de Marie, de volkswijk die Miep
kende omdat daar de dienstmeisjes woonden die bij het gezin Diekmann werkten.
De drie verhalen gaan over nog jonge kinderen, steeds jongens en meisjes sámen, al
krijgen jongens de hoofdrol toebedeeld. Ze zijn geschreven voor jongens en meisjes,
waardoor de traditionele grens tussen meisjes- en jongensboeken doorbroken wordt.
Ze bevinden zich met hun leeftijdsaanduidingen in het grensgebied tussen kinderen jeugdboeken. Een plantage, een klein dorpje en een straatje in een volkswijk:
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Curaçao staat in deze verhalen centraal en Nederland komt, anders dan in het vroege
werk, nauwelijks of niet meer voor. Dit ‘drieluik’ is grotendeels op de
jeugdherinneringen van Miep Diekmann geschreven. Dat is te merken aan
bijzonderheden als naamgeving, de beschrijving van bijgeloof en
achtergrondgegevens, die voor de tijd waarin het verhaal speelt onwaarschijnlijk
zijn.
We zien een ontwikkeling van de traditionele rijkeluiskinderen in de vroege boeken
als hoofdpersonen, via de nog relatief welgestelde plantagezoon Matthijs, naar ronduit
arme kinderen als Padu en de diverse bewoners van het ‘gewone’ straatje, waar in

Ogen in je achterhoofd. Over Miep Diekmann

52

Het Curaçaose drieluik De boten van Brakkeput (1956), Padu is gek (1957) en Gewoon een straatje
(1959) verscheen bij uitgeverij Leopold in Den Haag naar wie Diekmann, na dertien jeugdboeken bij
uitgeverij West-Friesland te hebben gepubliceerd, in 1956 was overgestapt. Jenny Dalenoord verzorgde
voor de drie boeken de illustraties en de omslagen.
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het geheel geen Nederlandse personages meer in voorkomen.
De karakters zijn schetsmatig in die zin dat de positief geschilderde hoofdfiguur
steeds enigszins stil en eenzaam is, maar meer potentie bezit dan de gemiddelde
mens. Die kracht ontlaadt zich gedurende het verhaal. Tegenover deze positieve held
staat een verliezende slechterik. De hoofdfiguur ondervindt steun van een wijze,
ervaren regiefiguur die de protagonist weliswaar de weg wijst, maar deze vervolgens
die weg zèlf laat afleggen, zodat hij in een kritische situatie zelfstandig een oplossing
moet zoeken. Ten slotte komt de hoofdfiguur gelouterd en volwassen(er) uit het
conflict tevoorschijn in zijn groei naar zelfstandigheid.

Twee hoogtepunten
In de jaren zestig verschijnen de twee onbetwiste hoogtepunten uit Diekmanns
Caribische werk. In 1961 En de groeten van Elio, in 1965 Marijn bij de Lorredraaiers.
En de groeten van Elio is het meest literaire boek, omdat het een verhaal over
lezen en schrijven zelf is, over de macht van het woord. Taal kun je gebruiken om
mensen te breken èn om ze te steunen. Lezen verschaft de mens inzicht en maakt
rijk. Schrijven betekent je bemoeien met de levens van andere mensen en biedt de
mogelijkheid mensen te helpen hun problemen op te lossen. Het lezen van boeken
brengt wijsheid en de schrijver is de initiator daarvan.
Ondanks de rijkdom aan personen en gebeurtenissen is de hoofdlijn van het verhaal
gauw verteld.
Elio heeft de hoofdprijs van de lotto gewonnen en wordt, nu hij rijk is en niet meer
hoeft te werken, briefschrijver en raadgever van allerlei mensen die bij hem
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langskomen. Hij schrijft een boek voor zijn vroegere werkgever Shon Mato, die hem
dus vraagt een soort ghost writer te worden. Met dit ‘boek in een boek’ wil Elio zijn
jonge vriend Boechi helpen zijn vader terug te krijgen, die nadat hij een dodelijk
autoongeluk veroorzaakt heeft, uit schuldgevoel naar het buitenland gevlucht is. Het
boek kent talrijke bijfiguren, waardoor een veelzijdig beeld van stad en eiland ontstaat.
Marijn bij de Lorredraaiers is een grote historische jeugdroman over slavernij en al
dan niet legale slavenhandel van de West Indische Compagnie en van de lorredraaiers
(de smokkelaars). Het is 1681 en Aletta, Marijn en Oeba de By verliezen hun ouders
bij een grote orkaan die over Willemstad raast; ze zullen zich voortaan zelf moeten
redden. De drie kinderen hebben een slavin, Knikkertje genoemd naar haar ronde
ogen, als vriendin. Ze groeiden samen op en gaan op voet van gelijkheid met elkaar
om. De oudste, Aletta, trouwt met een slavenarts om de familie na de orkaan te
kunnen onderhouden. Het wordt een zorgelijk leven op de verre plantage Chinchoor
waar de slaven na de middle passage worden verpleegd
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en opgeknapt voor ze naar de plantages worden doorverkocht.
Marijn, die verliefd is op Knikkertje, ziet de onmogelijkheid van een dergelijke
liefde in en ontvlucht haar door dienst te nemen als leerling-scheepsarts bij de
beroemde kaper Jan Erasmus Reyning. Hij wordt gevangen genomen, maar wordt
vrijgekocht door een lorredraaier - een slavensmokkelaar. Zo raakt Marijn als arts
verzeild in de mensenhandel in Afrika en op de middle passage van Afrika naar het
Caribische gebied. Als hij eindelijk terugkeert op Curaçao, blijkt Knikkertje
verdwenen en verkocht te zijn aan een plantage in Berbice. Marijn monstert weer
aan om Knikkertje te zoeken. Ze heeft inmiddels een kind en is sterk verwaarloosd
en verminkt. Marijn koopt haar vrij. Op de terugreis naar Curaçao breekt er muiterij
uit aan boord, Knikkertje springt met haar kind overboord als ze opnieuw verkracht
dreigt te worden. Zo beslist ze in vrijheid over haar leven en dood.
Marijn bij de Lorredraaiers gaat over individuele verantwoordelijkheid en
persoonlijke mogelijkheden versus een systeem, waarbij het systeem wint. De
slotzinnen van het verhaal luiden dan ook: ‘Een stad met sterke muren, met vestingen
en geschut. Daarboven een fiere vlag, die alleen maar waaien kon zoals de heersende
wind hem opjoeg.’

Leesboeken voor het onderwijs
Met haar Caribisch-Nederlandse jeugdromans vervulde Miep Diekmann een
brugfunctie tussen Nederland en de Antillen. Die functie bevestigde ze nog eens door
Caribische verhalen te leveren aan Nederlandse leesmethodes als Mozaïek (1962)
en De Trapeze (1967), waarvan enkele verhalen in Geen enkel verdriet duurt honderd
jaar (1982) werden opgenomen. Ook schreef ze leesboekjes voor het Antilliaanse
lager onderwijs - weliswaar in het Nederlands, maar ‘met het leefpatroon van het
Antilliaanse kind als uitgangspunt’, de serie Cu luz na man. Het verzoek daartoe
kreeg ze al in 1958, maar het werd pas vanaf 1962, na een lange bedenktijd en nog
langere productietijd, uitgevoerd, omdat Diekmann niet helemaal zeker was van haar
zaak. Ze vroeg zich af of ze niet bezig was met ‘koloniale inmenging op cultureel
niveau’. Van de oorspronkelijk geplande zeven boekjes werden er vier afgemaakt.
Ze boden de Antilliaanse leerlingen leesstof over de eigen leefwereld en
belevingswereld. De boekjes sloegen zó aan, dat twee ervan gebruikt werden in een
vertaalproject van de Arubaanse Pedagogische Academie. Zo zijn Nildo en de maan
(1963) en Shon Karko (1964) nu ook in het Papiamento te lezen.
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In 1958 bracht Diekmann, voor het eerst na twintig jaar, weer een lang bezoek aan de benedenwindse
eilanden van de Antillen. Ze hield lezingen op scholen en bibliotheken op Aruba, Bonaire en Curaçao.
Op de foto zien we Diekmann tijdens een signeersessie in boekhandel Salas te Willemstad, Curaçao.
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Op 4 september 1963 presenteerden Miep Diekmann en Jenny Dalenoord (1918) op het Antillenhuis
in Den Haag Nildo en de maan, het eerste boekje uit de reeks Cu luz na man (Met het licht in de
hand): vier leesboekjes voor de lagere scholen in de Antillen. Van links naar rechts de heer P.T.M.
Sprockel (inspecteur van onderwijs van de Nederlandse Antillen), de heer E.O. Petronia (minister
van Cultuur en Opvoeding) Miep Diekmann, Jenny Dalenoord (die de illustraties maakte) en de heer
H.J. Hartgerink (adjunct-directeur van uitgeverij Wolters).

Afronding
Op 30 mei 1969 brak op Curaçao als gevolg van een werkstaking bij een
onderaannemer van de Shell-raffinaderij een algemeen arbeidersoproer uit met
plundering en brandstichting. Toen de rook was opgetrokken, bleek het eiland niet
meer hetzelfde te zijn. Het traditionele Curaçao ging na anderhalf decennium van
autonomie een nieuwe fase van zelfstandigheid en zelfbewustzijn in, waarbij de
relatie met Nederland drastisch herzien werd. Vlak na deze gebeurtenissen vertrekt
Miep Diekmann opnieuw naar Curaçao, dit maal als journaliste van de Haagsche
Courant. Haar reportages verzamelt ze in 1970 in Een doekje voor het bloeden
(Koninkrijksverband), een messcherp boek vol woede over het onbegrip van
Nederlandse kant voor wat er werkelijk op Curaçao aan de hand was.
Een jaar later verschijnt De dagen van Olim, waarin ze haar jeugdherinneringen uit
Panadero Pan herschrijft vanuit het na 30 mei 1969 verkregen perspectief.
Jozina Walther gaat met vader en moeder en jongere zus in de jaren dertig naar
Curaçao, waar haar vader commandant van de militaire politie is geworden. De
protagoniste identificeert zich - in tegenstelling tot de rest van het gezin, vrienden
en kennissen - met de lokale bevolking en kiest voor Curaçao. Het gedrag van de
Nederlander in de tropen wordt ernstig gekritiseerd. Een goed voorbeeld: Als Josjes
moeder bijna een varken overrijdt, pakt ze daarna direct haar filmtoestel om een
‘typisch Curaçaos tafereeltje vast te leggen’ voor de familie in Nederland: haar blonde
dochter met een zwart kindje, in het stoffige zand voor het krepeerhok waar het kind
woont. Het maakt Josje machteloos woedend: ‘Dat doe je toch in Holland ook niet?
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Eerst iemands hond bijna doodrijden, en dan zomaar bij hem binnenstappen om even
zijn huis te filmen voor de familie overzee.’ Waarom leren de mensen van het eiland
geen ‘nee’ te zeggen tegen dergelijke vernederende situaties? Want dat is de andere
kant - ze staan het de makambas (Nederlanders) toe om zich zo te gedragen.
De dagen van Olim bevat twee delen: in het eerste deel wordt het traditionele
Curaçao van de jaren dertig beschreven en in het tweede het moderne eiland na de
opstand van 30 mei 1969. Het tweede deel wordt van het eerste gescheiden door een
serie persoonlijke documenten en foto's over de opstand. In
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het tweede deel keert hoofdpersoon Josje na dertig jaar terug naar het eiland - zoals
Miep Diekmann zelf. Josje is volwassen geworden, zoals na de opstand de autonomie
van de Curaçaose maatschappij werkelijkheid is geworden.
In 1975 schrijft Miep Diekmann Dan ben je nergens meer in een paar weken ‘op
nijd’, zoals ze zelf in een interview zei. Tussen alle overrompelende gebeurtenissen
door heeft het verhaal dan ook het karakter van een politiek pamflet. Miep Diekmann
spuit haar onverbloemd felle kritiek naar twee kanten: enerzijds naar racistisch
Nederland met zijn in de jaren zeventig (aan de vooravond van Surinames
onafhankelijkheid) steeds manifester wordende buitenlanderhaat, maar ook naar het
Caribische eiland Sint Musa met zijn politieke machinaties en black power, waar de
zwarte meerderheid de witte minderheid terroriseert. Miep Diekmann heeft in het
verhaal haar reis uit 1972 naar St. Vincent verwerkt.
Mickey Ensing, negentien jaar oud, komt uit een eenvoudig gezin, ze is uitgeloot
voor de universiteit. Haar ouders leven in fatsoenlijke armoede. Mickey zoekt haar
zusje op, die getrouwd is met een rijke plantage-eigenaar op het Engels-Caribische
eiland Sint Musa (= St. Vincent). Dat geeft Miep Diekmann de volle gelegenheid de
politieke spanningen op het eiland, de onrust van de late jaren zestig en vroege jaren
zeventig in het Caribische gebied in hilarische kleuren te tekenen.
Dit boek valt qua inhoud en stijl uit de toon bij Diekmanns vroegere werk. De
hoofdpersoon is hier een slachtoffer dat geen inzicht bereikt. Waar het andere werk
geschreven is vanuit overeenkomsten, dikt dit boek de tegenstellingen aan met een
sterke aanklacht tegen Nederlands racisme: ‘die zwarten... aanranders, moordenaars,
messentrekkers, pooiers... de enige weg die ze hier in Holland kennen is naar de
Bijstand.’ Mickey zelf brengt het na haar ervaringen in het Caribische gebied niet
verder dan dat ze zich door middel van universitaire praatgroepen gaat inzetten voor
de problemen van de Derde Wereld. Vanaf De boten van Brakkeput is de politiek
steeds min of meer aanwezig in Diekmanns Caribische werk, maar Een doekje voor
het bloeden, Olim en Dan ben je nergens meer zijn wel heel fel geëngageerd, wat
zich uit in een sarcastische toon.
Vanaf de tweede helft van de jaren zeventig schrijft Miep Diekmann niet meer
over de Antillen. Wel adviseert ze aankomende Curaçaose en Arubaanse auteurs,
zoals Diana Lebacs, Sonia Garmers, Desiree Correa, Josette Daal, Frances Kelly en
Richard Piternella. Ook staat ze aan de wieg van een nauwe samenwerking tussen
de Arubaanse uitgeverij Charuba en uitgeverij Leopold in Nederland.
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Eerste druk van En de groeten van Elio (1961). Jenny Dalenoord verzorgde de illustraties en het
omslagontwerp. In Duitsland werd de roman onder de titel Und viele Grüsse von Wancho in 1964
bekroond met de Deutscher Jugendbuchpreis.
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Over de drempel
Miep Diekmann schreef al in de jaren vijftig wat we pas de laatste tijd interculturele
jeugdboeken zijn gaan noemen. In het prille begin beschrijft ze nog vooral de
cultuurverschillen en niet de universalia, waar ze in later werk de nadruk op zal
leggen. Dat is dan een helder ideologisch uitgangspunt voor haar geworden. Overal
op de wereld moeten kinderen immers volwassen worden? Inhoudelijk is emancipatie
een constante in al haar Caribische werk.
Ten eerste zien we het opgroeien van kind naar volwassene. Het net twaalfjarige
jongetje Matthijs neemt zèlf de beslissing zijn boot af te staan aan de vluchteling.
Padu neemt het niet langer en richt resoluut zijn eigen leven in. Marijn verliest zijn
ouders in één ogenblik en moet voortaan zelfstandig eigen wegen gaan. Ook Josje
staat op het punt volwassen te worden. Steeds weer vinden we de hoofdpersonen op
cruciale momenten in hun nog jonge leven.
De protagonisten zijn veelal relatieve buitenstaanders, wat eenzame jonge mensen,
die een vertrouwensrelatie met een oudere regiefiguur als Enrico, Sjoontje of Elio
aangaan. De hoofdpersonen beantwoorden niet aan de clichés van de omgeving, ze
lopen niet in de pas. Vanuit een eigen, persoonlijk verworven en gevoeld
verantwoordelijkheidsbesef doorbreken ze vaste rolpatronen en tradities.
Vanaf De boten van Brakkeput komen kinderen en volwassenen steeds samen
voor. Kinderen leven niet geïsoleerd tegenover volwassenen, maar vormen samen
met dezen een hechte leefgemeenschap. Dat is niet ongebruikelijk in een Caribische
extended family van drie-generaties, waarin ook nog andere familieleden onderdak
vinden. Soms komen ouderen er ook slecht af, zoals in Gewoon een straatje.
De hoofdfiguren zijn in het vroege werk nog jong, later evenwel ouder. Matthijs
en Padu zijn twaalf, Marijn is vijftien en Mickey Ensing negentien jaar. Zo kiest
Miep Diekmann zich voor haar Caribische werk in de loop van haar schrijverscarrière
een steeds wat ouder leespubliek.
Het meisje doorbreekt het klassieke patroon van de jongensdetective waarin de
heldenrol voor de jongen is weggelegd en de meisjes slechts bange toeschouwers
zijn. In de romans van Diekmann lossen jongens en meisjes sámen de problemen op
die zich aan hen voordoen. Zo wordt Matthijs geholpen door Niki, Padu door
Maddalena. In Gewoon een straatje spelen jongens en meisjes gelijkwaardig samen.
Maar toch... Nirza wil dokter worden: ‘Soms vind ik het zo erg om een meisje te
zijn. En met zoiets zit je je hele leven.’ Marijn, Oeba en het slavenmeisje Knikkertje
zijn volkomen gelijkwaardig aan elkaar. Josje traint mee met de mariniers en krijgt
les in zelfverdediging. De eisen van de maatschappij en van haar vader in het bijzonder
doen haar verzuchten: ‘Of je zwart bent of blank, als meisje zit je altijd fout!’
Anderzijds tonen jongens gevoel, zijn bang en krijgen de rol van mannelijke anti-held
toebedeeld.
Twee romans behandelen de historische tijd van de slavernij die op Curaçao zo'n
grote rol heeft gespeeld. Ze spelen in een relatief vroege periode, aan het einde van
de zeventiende en het begin van de achttiende eeuw, een tijd waarin nog niet gedacht
werd aan afschaffing van slavenhandel en emancipatie. Toch wordt in beide boeken
het probleem van het doorbreken van traditionele rasrelaties aangekaart.
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In de romans gaat de volwassenwording van individuen vaak gepaard met
maatschappelijke emancipatie. Het is daarom ook dat de beschreven perioden uit de
Antilliaanse politieke geschiedenis - het traditionele Curaçao, de tijd van de
autonomie, de opstand van 30 mei 1969 - zo functioneel zijn in Diekmanns Caribische
boeken.

Hoe Caribisch is het werk?
Miep Diekmann heeft met haar Caribische jeugdboeken vanaf het begin een
brugfunctie vervuld. Ze verschafte de Antilliaanse kinderen leesstof over hun eigen
omgeving op een zodanige manier dat ze tot vandaag de dag bij de meest gelezen
jeugdboekenauteurs van middelbare scholieren hoort. Ze bracht Nederlandse kinderen,
en door de talrijke vertalingen van haar boeken jongeren van vèr daarbuiten, in
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contact met land en volk van die kleine Caribische eilanden. De vele problemen die
zich bij dit interculturele schrijven voordeden moest ze bij gebrek aan voorbeelden
zelf zien op te lossen. De moeite die dat kostte, gaf Miep Diekmann eens in eigen
bewoordingen als volgt weer: ‘Ik heb het voor de poten van de duivel moeten
weghalen.’ (Amigoe Kerstkrant 1982)
Het is opvallend dat Diekmann, die in de jaren dertig van deze eeuw, dus op het
hoogtepunt van het hollandiseringsstreven van het Nederlandse koloniale bewind,
op Curaçao woonde (een tijd waarin de vernederlandsing in de kolonie allerwege
krachtig bevorderd werd, waarin alles wat Nederlandse taal en cultuur was werd
toegejuicht en waarin het eigen Curaçaose karakter werd geminacht) juist zoveel
aandacht heeft weten op te brengen voor wat er onder het volk van het eiland leefde.
Alleen in haar beginwerk beschreef ze nog Nederlanders op het eiland, later tekende
ze uitsluitend het Curaçaose volk. Terwijl ze in het beschermde Fort woonde en
volgens de positie van haar vader en volgens de norm van die dagen uitsluitend in
blanke kringen geacht werd te verkeren, heeft ze veel van het volkskarakter opgezogen
om later in haar boeken te gebruiken. In De dagen van Olim komt in dit verband een
opvallende passage voor: ‘Ze borg haar aantekeningen op, en wist dat ze die later
toch niet gebruiken zou. Zo ging het altijd. Ze had geleerd te kijken, te luisteren, op
te nemen. Niets vergat ze. Een zegen voor haar werk, maar niet voor de mensheid,
niet voor haarzelf.’
In vergelijking met andere Nederlanders die over de Antillen schreven, onder wie
Johan Fabricius: Het geheim van het oude landhuis (1965) en G. van Heerde: De
stenen dori (1977), zien we grote verschillen. Deze auteurs kozen steeds Nederlanders
tot hoofdpersoon en reserveerden voor de Antillianen de bijrolletjes - zoals in het
vroegste werk van Diekmann. Maar daarna heeft zij een ontwikkeling doorgemaakt,
die andere Nederlandse auteurs ook in later tijd niet hebben kunnen volgen.
Auteur en hoofdpersoon identificeren zich met het gebied en de mensen. In dit verband
is het opvallend dat er verschillende keren een vereenzelviging tussen tegengestelde
personen optreedt. Zo drinkt Matthijs uit hetzelfde bekertje waaruit hij de vluchteling
heeft laten drinken, zonder het om te spoelen. Hij is zich daarvan heel bewust. De
sterkste vereenzelviging vinden we tussen Oeba en Knikkertje als het blanke meisje
het zwarte meisje dwingt haar verjaardagsfeestjurk aan te trekken. Kleine kinderen
spelen met elkaar, mogen met elkaar omgaan, maar zodra ze volwassen worden
ontstaan de raciale en sociale scheidingslijnen. Op Oeba's vijftiende verjaardag, hét
moment waarop een kind volwassen wordt geacht te zijn, wisselen Oeba en Knikkertje
van kleren: ‘Knikkertje die vandaag ook jarig is. We hebben altijd alles samen
gedeeld. Maar ineens kan dat niet meer, zeggen ze. En ik zeg, dat het wel kan. Ik
deel met haar mijn jurk.’ De op Oeba verliefde Floris, die denkt de witte Oeba te
zien en niet meteen merkt dat Knikkertje nu de kleren van Oeba draagt ervaart ‘die
ontzettende schrik, die angst, dat Oeba ineens zwart was geworden’. In De dagen
van Olim verkracht marinier Frank Lang het zwarte dienstmeisje Aura en randt blanke
Josje aan, die daarop denkt: ‘Aura, dat is iets anders. Met zwarte meisjes gebeurt het
zo vaak, omdat ze zwart zijn, omdat ze maar een meid zijn. Nee, nu eerlijk blijven!
Ze hád het gedacht, heel eventjes, maar ze hád het gedacht.’
Deze identificatie met het land en de mensen daar is dé drijfveer achter al het
Caribische werk van Miep Diekmann.
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Dit alles wetend, had ik die ochtend in 1979 feitelijk niet verbaasd moeten zijn toen
ik hoorde dat zo'n vijfhonderd van mijn leerlingen van het Colegio Arubano in
Oranjestad het statussymbool van cultuur - Cas di Cultura - gekraakt hadden. Ze
eisten dat Miep Diekmann niet alleen voor de bovenbouw, maar ook voor de lagere
klassen zou vertellen uit haar boeken. En zo gebeurde het ook.
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Liesbeth ten Houten
‘Miep wordt dan jouw uitgeefmoeder’
Over het coachen [2]
Liesbeth ten Houten (1948) is uitgever bij Leopold in Amsterdam. Erna
Staal interviewde haar op 13 maart 1998 over haar ervaringen met Miep
Diekmann.
In 1970 kwam ik bij uitgeverij Leopold werken; toen was Dick Kok er directeur.
Miep was auteur in het fonds van Leopold en dat jaar kreeg ze de Staatsprijs voor
Kinder- en Jeugdliteratuur. Ze nodigde ons allemaal uit voor een groot feest. Toen
heb ik voor het eerst van mijn leven een avondjurk gekocht.
Ze was bezig met De dagen van Olim. Ze had het vast in haar hoofd gezet dat ze
op de dag van die Staatsprijs en dat feest, het manuscript van Olim af zou hebben.
In drie weken heeft ze dat boek geschreven. Toen kwam ik erachter dat schrijven
maar het topje van de ijsberg is. Ze had er al héél erg lang over nagedacht en dan
kan het schrijfwerk zelf erg snel gaan.
Ik was begonnen als assistent voor de productie, maar al gauw deed ik ook redactie.
Ik heb het manuscript van Olim gelezen, de drukproeven gecorrigeerd. Als je een
van de eerste drukken van Olim pakt, dan staan daar wat zetfouten in. Er staat
bijvoorbeeld een Q terwijl het een hoofdletter D moet zijn, maar dat kwam omdat
mijn handschrift niet zo fantastisch is. Gênant vond ik dat, maar Miep maakte zich
er niet erg druk om. Ze is altijd erg realistisch en nuchter, daarom is er zo goed met
haar te werken.
Ik vond Olim een fantastisch jeugdboek. In het begin werd het niet goed door de
bibliotheken besteld,
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Brief van Miep Diekmann aan Liesbeth ten Houten, 1 maart 1988. Diekmann doet verslag van haar
heenreis naar Aruba en beschrijft het immer weerkerende onbegrip dat zij haar speciale typemachine
(met extra groot lettertype) als handbagage bij zich wil hebben.
Collectie Uitgeverij Leopold, Amsterdam
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ze vonden vooral het begin onfatsoenlijk. Pas later is dat boek gaan verkopen. Dat
is vaker het geval geweest met de boeken van Miep. Altijd waren haar ideeën de tijd
vooruit en dan kwam er later een inhaalmanoeuvre van bijvoorbeeld de bibliotheken.
Dick Kok ging weg en de hoogste baas bij Nijgh en Leopold, Van Dam van Isselt,
zei tegen mij: ‘Dan word jij adjunct-directeur en moet jij die uitgeverij gaan doen,
maar Miep wordt dan jouw uitgeefmoeder.’ Hij vond dat ik nog wel enige begeleiding
van een ouder iemand nodig had.
Miep en ik konden geweldig met elkaar opschieten. We deelden veel sympathieën
en antipathieën. We hebben vaak de slappe lach gehad. En zij heeft mij veel geleerd
over het coachen van auteurs. Waar je op moet letten. Hoe belangrijk het is dat een
schrijver niet alleen bezig is met schrijven, maar ook lezingen moet geven om zijn
lezers te ontmoeten. Hoe ze een inkomen kunnen opbouwen. Het zat er waarschijnlijk
al wel in, maar ik heb van haar geleerd dat je als uitgever ook een beetje
maatschappelijk werker bent.
Ik heb nog altijd profijt van de ‘schrijftrucs’ van Miep. Ik stel met beginnende
auteurs vaak een schema op. Je moet ze een handvat bieden. Iets waar ze zich aan
vast kunnen houden. Van zo'n schema kunnen ze ook weer afwijken. Vroeger had
je schrijfmachines, maar tegenwoordig werkt iedereen met computers. Dat werkt
natuurlijk makkelijk, maar je krijgt vaak van dat pc-proza. Auteurs met
computerziekte. Dan zeg ik: ‘Jongens, waar gaat het eigenlijk over? Takken
weghakken!’ Ik lees op verschillende niveaus. Vind ik het spannend, gewoon voor
mezelf, op taal en is het commercieel interessant. Daarin heeft ze me heel erg
beïnvloed.
Miep hielp bij het vinden en coachen van nieuwe auteurs. Bij manuscripten die me
opgestuurd werden vroeg ik haar oordeel. Of ze bracht zelf mensen aan, bijvoorbeeld
Selma Noort. Die zat ooit bij een lezing van Miep in de zaal en vertelde haar na
afloop dat ze zo graag schrijfster wilde worden. Nou, ze is gecoacht door Miep en
kijk wat een een bloeiend schrijfster daaruit gekomen is.
Ze hielp bij Nederlandse auteurs, maar was ook
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Van links naar rechts Miep Diekmann, Jacolien Kingmans, redacteur bij uitgeverij Leopold, en
Liesbeth ten Houten op een bankje in het Oostenrijkse Salzburg, 5 april 1987. Het gezelschap is op
weg naar de Kinderboekenbeurs in Bologna, Italië.
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bezig in België en niet te vergeten Tsjechoslowakije. Eén keer ben ik met haar
meegeweest naar Praag. Ik geloof dat ik wel vijf lagen kleren over elkaar aan had.
We namen van alles mee voor de mensen daar. Ik heb er de vertalers Hans en Olga
Krijt leren kennen en een boel Tsjechische auteurs, die Leopold heeft uitgegeven.
Ik leerde door Miep de weg in het circuit, dat die auteurs er veel aan hadden dat
hun boeken in het buitenland werden uitgegeven, dat ze zo hun geld verdienden in
plaats van subsidies van hun eigen regering te krijgen. Dat ze op die manier vrij
konden blijven denken en werken.
En dan natuurlijk de Antillen. Ik ben er in 1985 voor het eerst geweest. Miep was er
ook. Ik wilde weten hoe het land van haar jeugd en haar boeken eruitzag, waar ze
gewoond had, waar ze van dat dak was gevallen. Wat precies haar achtergrond was.
Hoe Curaçao was. Waarom ze boeken als Elio, De boten van Brakkeput en Marijn
heeft geschreven.
Miep was al bezig met uitgeverij Charuba, dat was haar idee. Ze wist dat er
Antilliaanse jeugdboekenschrijvers waren, maar dat die geen uitgever konden vinden.
Ondertussen had zij op Curaçao Diana Lebacs en Sonia Garmers gecoacht en die
verkochten hier heel aardig, werden ook bekroond. Dus we probeerden het met nog
een aantal anderen op Aruba, Josette Daal, Richard Piternella, Frances Kelly, Desiree
Correa. Ik wilde die auteurs natuurlijk leren kennen.
Miep ging elk jaar enkele maanden naar Aruba om auteurs op te vangen en te
coachen. De productie deed ik vanuit Nederland. Zonder subsidies, want dat was
Miep veel te paternalistisch ten opzichte van de mensen. Ik had vertrouwen in dat
project. Als Miep zei: ‘Dat doen we’, dan deden we het ook. Anders had het ook niet
gewerkt. Dan stak zij er tijd in, terwijl ik later misschien zou zeggen: ‘Laat maar.’
Dat is nooit een probleem geweest, want we zaten op dezelfde golflengte. De dingen
die zij belangrijk vond en vindt, vind ik ook belangrijk. Uiteindelijk lukte dat project
toch niet goed. In Nederland verkochten hun boeken wel, maar mensen op de Antillen
kopen hun eigen schrijvers niet. Ze hebben geen leescultuur.
In totaal ben ik drie keer op de Antillen geweest. Ik heb er lezingen gegeven,
boeken gepresenteerd. Alles gezien en aan den lijve ondervonden hoe langzamerhand
die warme, zware lucht op je neerdaalt als je uit het vliegtuig stapt. Heel erg leuk.
Natuurlijk heb ik ook ruzie gekregen met Miep. Want op een gegeven moment wist
ik wel zo'n beetje hoe het vak in elkaar zat. Maar ze bleef zich overal mee bemoeien.
Een echte perfectionist. Ze checkte alles. Terwijl ik dan dacht: Mens, dat heb ik
allang gedaan. Op een gegeven moment had ik iets gezegd en dat kon volgens haar
niet. Zij woedend, ik boos. Die ruzie is weer bijgelegd. Miep ging naar de Antillen.
Ik schreef haar lange brieven, zij schreef mij lange brieven. Dat ruziemaken hoorde
erbij, maar we misten elkaar toch ook erg en dat schreven we dan.
Als auteur heb ik Miep helaas maar kort meegemaakt. Want door ruzie met de
vorige directeur vertrok ze met haar eigen werk naar uitgeverij Querido. Die hebben
Total loss uitgegeven, Wiele wiele stap en Hannes en Kaatje. Haar oude boeken heb
ik altijd herdrukt. Die heb ik nooit losgelaten, want het zijn belangrijke boeken. Dat
vond ik heel belangrijk. Toen is ze Hoe schilder hoe wilder gaan schrijven, dat is bij
Leopold verschenen. En haar laatste boek Krik gaan we dit jaar herdrukken.
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1965-1981

Miep Diekmann in haar huiskamer, begin 1966. ‘Ze woont in Dordrecht, in een patriciershuis, dat
rond de eeuwwisseling werd gebouwd. Veel witte boekenplanken, waarop enkele duizenden titels
staan en daartussen zijn die van haarzelf niet te vinden. Ze zullen er wel geweest zijn, maar ze stonden
niet op de pronk’ (De Telegraaf, 1 augustus 1964). Voor deze foto ten behoeve van de Duitse pers
werd toch een stapel boeken tevoorschijn gehaald.
Foto Hans Joachim Schröter
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Op dinsdag 14 december 1965 overhandigde Miep Diekmann het eerste exemplaar van Marijn bij de
Lorredraaiers aan de Gevolmachtigd Minister van de Antillen, W.F.M. Lampe, op het Antillenhuis
in Den Haag. Van links naar rechts Dick de Wilde, de illustrator van het boek, Hannie Wolff, Marijke
van Raephorst, Miep Diekmann en de heer Lampe.
Foto Fotobureau Thüring, Den Haag

Eerste druk (1965), met omslag en illustraties door Dick de Wilde.
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Amerikaanse vertaling (1970) door Madeleine Mueller. Omslag en illustraties naar de Duitse editie
door Nicolaus Plump.

Tsjechische vertaling (1971) door Stanislava Hřebíčková. Omslag en illustraties Zdenek Filip.
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Twee bladzijden uit het paspoort van Miep Diekmann, met onder andere haar eerste visum voor
Tsjechoslowakije en een visum voor het Caribische eiland St. Vincent.
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Miep Diekmann, 1966. Foto Spaarnestad Fotoarchief
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Op 30 mei 1969 brak er een opstand uit onder de zwarte bevolking in Willemstad, Curaçao. Toen
Diekmann eind 1969 voor een paar maanden op de Antillen verbleef, voerde zij regelmatig gesprekken
met de ‘aanstichters’ van de opstand: Stanley Brown, Benjamin Fox en Angel Salsbach. Diekmann
publiceerde artikelen in de Haagsche Courant, die in 1970 werden gebundeld in Een doekje voor het
bloeden. Op het omslag de sculptuur ‘Politiek’ van Nepomouceno, beeldend kunstenaar te Curaçao.

Diekmann en Angel Salsbach, ‘landmeter, componist, bassist en evenals Brown en Fox niet onbekend
met de binnenkant van overvalwagens en celmuren. De manier waarop zijn voornaam wordt
uitgesproken, plaatst hem dichter bij de wesp dan bij een engel. Maar met de hoffelijkheid, de Antilliaan
eigen, sprak hij Nederlands met me. Omdat hij nogal eens in het Papiaments door anderen aangeschoten
werd, leek het mij fatsoenlijk hem te bekennen, dat ik Papiaments versta. Daarom zaten we wat
ongemakkelijk tegen elkaar op te hikken toen midden in ons gesprek over vrije meningsuiting,
persvrijheid en zijn compositie “Slavenopstand” iemand in rad Papiaments tegen hem uitschoot: “Wat
heb je daar met die makamba te zitten?”’ (Een doekje voor het bloeden, p. 24).
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Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, dr. Marga Klompé, en Miep Diekmann
bewonderen een litho van Constant, die Diekmann cadeau kreeg bij de aan haar uitgereikte Staatsprijs
voor Kinder- en Jeugdliteratuur, Den Haag, 5 november 1970.
Foto ANP/Spaarnestad Fotoarchief, Haarlem
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Brief van Hans Andreus (ps. van J.W. van der Zant, 1926-1977) aan Miep Diekmann, 19 september
1971. x of normaal - ik bedoel gewoon: / dit soort dingen komt meer / voor dan vele andere.
Beste Miep, / Het is een erg goed boek, De dagen van Olim; het had, / gezien de stof, gemakkelijk
wat krampachtig kunnen / worden, maar het is juist erg direct, en vanzelfsprekend / haast. Door dit
laatste heeft 't ook geen enkel per se / shockerend effect, ik bedoel met die tampon en de / w.c. en de
sexuele toestanden - het is allemaal / doodnormaalx en zo staat het er ook (alleen, die / Lang, die krijgt
wel een extra horror dimensie, zoals / ie dat ook voor zo'n meisje van 14 gehad moet / hebben). Mooi
vind ik de compositie: het verhaal / had niet langer moeten duren, het tweede, meer reportage / achtige
gedeelte rondt het mooi sec - en opeens afstandelijk - af. Ik zie / nu pas dat het omslag van Estelle
van Bilderbeek / is; mocht je haar persoonlijk kennen en haar / eens zien, doe haar dan de hartelijke
groeten / van mij. / En wat een prachtig boek is Het gouden suiker- / riet: bijna klassiek van kalmte,
maar wat / daar allemaal onder zit, - alles wordt maar / even - en heel rustig - aangeraakt, en het / is
er helemaal, de mensen, zo'n dorp, die / wereld, dat soort leven; je vergeet dat 't een boek is. / Enfin,
hartelijk dank, nogmaals, dat je me / de 2 boeken liet toesturen, ik heb ze met / veel echt leesplezier
gelezen, wat zeldzaam is.
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Miep Diekmann in haar in 1969 gekochte flat aan de Zeekant in Scheveningen, eind mei 1972. ‘De
mensen zeggen altijd: “Jij met je boeken, ze worden niet eens gelezen. Maar ik heb dan toch maar
deze flat bij elkaar geschreven. Het is mijn enige argument, en ze zijn stil.” Ze moet hard gewerkt
hebben voor de prachtige flat aan de Scheveningse boulevard. Uitzicht op de zee, die je altijd hoort.
Het grootste deel van de woonkamer wordt in beslag genomen door een enorme fel oranje zitbank.
Bij het raam tussen de planten en kinderboeken staat de schrijftafel’ (Utrechts Nieuwsblad, 16 oktober
1972).

In de maanden juni en juli 1972 verbleef Miep Diekmann op de Caribische eilanden St. Vincent, Palm
Island, Union Island en Carriacou. Ze schreef er een jaar later vier artikelen over voor Libelle. ‘Voor
de toeristen blijven het peperdure droomeilanden, waar je de droomvakantie van je leven kunt
doorbrengen. Maar hoe ziet zo'n paradijs er uit voor iemand die er definitief wil gaan wonen? Dat
vertelt de bekende schrijfster Miep Diekmann in deze derde aflevering van haar verhaal’ (Libelle, nr
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28, 1973). De foto werd niet genomen in het Caribisch gebied, maar geënsceneerd in een Nederlandse
studio.
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Miep Diekmann met haar moeder, haar kleindochter Jessica Kamphoff en haar schoondochter Marlieke
van Wersch, oktober 1974.
Foto Jeroen Kamphoff

Eerste druk (1973) van het eerste Nederlandse jeugdboek over een hippie-kind. Met omslag en
illustraties van The Tjong Khing. ‘De dialogen zijn doorspekt met de taal van de straat, en van het
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sex-jargon. Ouderen [...] zullen het wel grof vinden, hoewel het de taal is uit de realiteit. Miep
Diekmann bindt ook hier de strijd aan tegen het schijnfatsoen’ (Haagsche Courant, 7 december 1973).

Miep Diekmann en haar zus Netty in Praag, september 1973.
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Miep Diekmann thuis bij Diana Lebacs (1947), Curaçao, januari 1975. Lebacs is een van de eerste
auteurs die door Diekmann is gecoacht. ‘Miep Diekmann kwam namens haar uitgever Leopold eens
praten over het kinderboek dat Diana geschreven had onder de titel “Nancho van Bonaire”. De
uitgeverij had Diana al een jaar geschreven over het plan, dit boek in tweeën te splitsen en er een hele
serie van te maken. Diana voelde er niets voor, ze zag het niet zitten. Toen kwam ineens Miep langs.
“Ik ben Miep Diekmann”, zei ze, en het ijs was gauw gebroken. Na een lang gesprek, waarin Miep
de voordelen van een serie duidelijk maakte, was Diana overgehaald. En toen gingen ze samen aan
het werk, om het boek om te werken. Op de dag voor kerstmis begonnen zeja zo is Miep, zegt Diana
verontschuldigend, en ze rustten niet voor alles rond was’ (Amigoe, 1 februari 1975).
Foto Pacheco Domacassé

Ontvangst op het Antillenhuis te Den Haag ter gelegenheid van de presentatie van Nancho van Bonaire
van Diana Lebacs, 2 juni 1975. Het boek werd een jaar later bekroond met een Zilveren Griffel. Van
links naar rechts Dr. Luís Daal, Mayra Piternella, Richard Ferdinand Piternella (de gevolmachtigde
minister van de Nederlandse Antillen), Diana Lebacs en Miep Diekmann.
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Miep Diekmann op het balkon van haar flat te Scheveningen, ca. 1978.
Foto Jeroen Kamphoff
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Van links naar rechts Jan Marinus Verburg, Miep Diekmann en The Tjong Khing, Groningen, 11
oktober 1978. Verburg kreeg een Gouden Penseel voor zijn tekeningen in Tom Tippelaar (1977),
Diekmann en The kregen respectievelijk een Gouden Griffel en een Gouden Penseel voor Wiele wiele
stap (1977).
Foto ANP/Spaarnestad Fotoarchief

Miep Diekmann, Sonia Garmers en Dolf Verroen signeren hun boeken in de Haagse Kunstkring, ca.
1979.

Eerste druk (1979), onderscheiden met een ‘Vlag en Wimpel’ van de Stichting CPNB.
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Handschrift van een versje uit Stappe stappe step (1979, p. 12).
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Miep Diekmann achter haar werktafel, Scheveningen, 8 februari 1981. ‘“Ik ben zo langzamerhand
plat geïnterviewd. En altijd maar weer diezelfde vragen. [...] Daar word ik dan ook goed gallisch
van.” Gallisch wordt ze waarschijnlijk ook van de beschrijving van haar flat. De smaakvolle inrichting
met de oranje bank, de witte muren met talloze schilderijen, de witte werktafel tegen het raam met
uitzicht over de Pier en de bruine klapdeurtjes. Mag het? De omgeving waarin iemand leeft en werkt
is toch ook een indicatie? “Ja hoor, je doet maar”’ (Haagsche Courant, 30 mei 1981).
Foto F. de la Cousine, Den Bosch
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Op 7 oktober 1981 kregen Miep Diekmann en Dagmar Hilarová voor Ik heb geen naam de
Boekensleutel. Deze speciale prijs is in 1979 door de CPNB ingesteld en wordt slechts incidenteel
toegekend aan een kinderboek dat ‘ongekende perspectieven opent voor de toekomst met betrekking
tot techniek, uitvoering, inhoud of lezersgroep waarvoor de uitgave bestemd is’.
Foto Herman Hartman
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Haagsche Courant, zaterdag 30 mei 1981. Interview daar Paul van Beckum. Het portret is getekend
door Claudette Keuls.
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Peter van den Hoven
‘Meer dan schrijven alleen’
Miep Diekmann in de bres voor de jeugdliteratuur
‘Ook wanneer Miep Diekmann nooit een boek voor de jeugd had geschreven en zich
had beperkt tot haar bemoeienis met jeugdlectuur: artikelen, recensies, interviews,
uitspraken, lezingen; ook dán zou een huldiging op haar plaats zijn geweest. Zij is
de Cassandra van de jeugdliteratuur. Zij schreeuwt waar anderen gelaten mompelen,
zij vloekt waar anderen goedig protesteren, zij laat niet af te waarschuwen.
Waarschuwen tegen de geestelijke armoede, nivellering, commercialisering,
bevoogding, verouderde ethiek, verstarring en vooral onverschilligheid.’
Met die treffende openingszinnen karakteriseerde de jury in 1970 in haar rapport
bij de toekenning van de Staatsprijs voor Kinder- en Jeugdliteratuur het unieke
schrijverschap van Diekmann. Zeker, ze kreeg de prijs voor haar vele bijzondere,
vaak spraakmakende boeken die, ook internationaal, de aandacht trokken, maar de
jury betrok in haar laudatio met reden Diekmanns opvallende promotionele
activiteiten. In haar dankwoord na de uitreiking antwoordde de winnares op
kenmerkende wijze, namelijk door de prijs niet zozeer op te vatten als een persoonlijke
waardering, maar die liever te zien als een erkenning van de kinder- en jeugdliteratuur
in ons land.
De rol die Diekmann op het gebied van de emancipatie van het jeugdboek speelde,
werd andermaal onderstreept toen ze in 1979 de Laurens Janszoon Costerprijs in
ontvangst mocht nemen. ‘Weliswaar is Miep Diekmann in binnen- en buitenland
bekend en bekroond als jeugdoekenauteur’, aldus de jury in haar verantwoording,
‘maar deze prijs is voor haar
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Miep Diekmann, kleindochter Jessica Kamphoff (links) en nichtje Heleen Akkerboom, bij de uitreiking
van de Laurens Janszoon Coster-prijs, Haarlem, 7 juni 1979. In haar handen houdt Diekmann het
beeldje behorend bij de prijs.
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onafgebroken strijd om het jeugdboek de plaats te geven die het - volgens haar toekomt. Met grote visie zet zij zich daarvoor telkens weer in.’
Nu, bijna twintig jaar later, mag met recht gezegd worden dat zij in die rol is
uitgegroeid tot een van de bekendste en gezaghebbendste ambassadrices die het
internationale kinderboek rijk is. Want al die jaren bleef zij zich in vele hoedanigheden
en met toenemnende inspanning en kracht van argumenten opwerpen als
pleitbezorgster van een grensoverschrijdende jeugdliteratuur.

Ambachtelijke vakontwikkeling
Wie zoekt naar een verklaring voor deze niet aflatende inzet, vindt een van de bronnen
in haar biculturele achtergrond. Diekmanns Caribische jaren zijn niet alleen van
doorslaggevende betekenis voor de boeken die zij schreef, maar ook van belang voor
de promotionele rol die zij later met verve op zich heeft genomen. Door de opvoeding
in een van onze samenleving afwijkende cultuur, met andere normen en waarden,
ontdekte ze bijvoorbeeld als kind al dat zwarte mensen in kinderboeken eenvoudigweg
niet bestonden. Het ontbreken van deze en andere realiteiten in de lectuur waar zij
als opgroeiend kind mee te maken kreeg, is een belangrijke reden waarom zij later
een fervente voorvechtster werd van een ambachtelijke vakontwikkeling. Vanuit die
achtergrond pleitte ze voor een thematische en literaire verruiming1 die de
jeugdliteratuur veelzijdiger, actueler en leesbaarder moest maken, meer aansluitend
bij de lees- en leefkritische houding van een nieuwe opgroeiende generatie.
Een andere, met het bovenstaande nauw samenhangende, reden is dat Diekmann
zich vanaf haar debuut vooral richtte op een publiekscategorie die in de jeugdliteratuur
tot dan toe vrijwel afwezig bleek: de tiener. De jongere, kind-af maar nog niet
toegelaten tot de wereld van de volwassenen, die niet alleen in de realiteit, maar ook
in de wereld van het naoorlogse boek tussen wal en schip viel. Van meet af aan heeft
Diekmann in praktijk en theorie gepleit voor een onvervreemdbaar eigen literatuur
voor jongeren: het volwassen jeugdboek. In een lezing formuleerde ze het eens aldus:
‘Het is met het jeugdboek al net zo als met zijn lezer: hoe ouder hij wordt hoe meer
proberen zijn ouders hun eigen trekken in hem te ontdekken. Volgens de een is hij
sprekend zijn moeder. De ander beweert: sprekend zijn vader. Dat hij een geheel
nieuw wezen is met aan de buitenkant wat herkenbare trekjes, maar innerlijk iets
zeer eigens, nee, dat is net teveel om aan te nemen.’
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Op 21 december 1964 werd de eerste Nienke van Hichtumprijs uitgereikt aan Gertie Evenhuis (1931)
voor haar boek Wij waren er ook bij. Diekmann was een van de juryleden. Tijdens de receptie maakt
ze een praatje met, van links naar rechts, Inge Tielman, Gertie Evenhuis en Clara Eggink.
Foto Nico Naeff

Ogen in je achterhoofd. Over Miep Diekmann

78

Schrijversbelangen
Het is dat vaak van conservatieve trekjes voorziene ongeloof, die dikwijls arrogante
weigering het onontkoombaar nieuwe te ondersteunen en ruim baan te geven,
waardoor Diekmann op vele fronten actief werd en zich ontwikkelde tot een
spraakmakend auteur, strijdbaar lobbyiste en gepassioneerd spreekster.
Haar journalistieke achtergrond hielp haar daarbij. Na achtereenvolgens werkzaam
te zijn geweest bij de Provinciale Drentsche en Asser Courant en Het Binnenhof,
was het de Haagsche Courant waarin zij zich als kritisch recensent ontwikkelde.
Naast recensies en interviews schreef ze artikelen over de actuele positie van de
jeugdliteratuur: de lacune aan serieuze aandacht in de media, het gemis van degelijke,
vakambachtelijke kritiek, en de afwezigheid van een eigen, professionele status.
Wat dat laatste betreft werd ze, eind jaren vijftig, binnen de Vereniging van
Letterkundigen (VvL) geconfronteerd met een flagrante achterstelling ten aanzien
van de toekenning van overheidssteun (reisen werkbeurzen en additioneel honorarium)
aan jeugdboekenauteurs. Politiek gezien bestond het kinderboek niet of nauwelijks.
Diekmann bracht de beurzenproblematiek in de publiciteit met een artikel in de
Haagsche Courant, daarbij aangemoedigd door onder anderen Garmt Stuiveling, de
toenmalige voorzitter van de VvL. Voor het eerst werd binnen het eerbiedwaardige
gezelschap van de VvL de volle aandacht gericht op de belabberde positie van de
jeugdboekenauteur.
Diekmann zette - na een, ondanks aanvankelijke tegenwerking, positieve afloop
van dit conflict - haar activiteiten voort en startte een gerichte lobby voor een aparte
status van schrijvers van kinderboeken binnen de VvL. Ze werd daarbij gesteund
door onder anderen Jaap ter Haar, An Rutgers van der Loeff, Annie M.G. Schmidt
en later vooral Marijke van Raephorst. In 1961 leidde een en ander tot oprichting
van de Werkgroep Jeugboekenschrijvers, met als doel de verbetering van de (sociale)
positie van auteurs van jeugdliteratuur.
In diezelfde tijd nam Diekmann, met anderen, het initiatief voor een Leerstoel
Kinder- en Jeugdliteratuur. De achtergrond daarvan moet worden gezocht in haar
kritiek op de, voor zover aanwezig, amateuristische jeugdboekenkritiek in dag- en
weekbladen. Ze pleitte voor universitaire aandacht als middel om literair en
sociologisch geschoolde critici en leraren op te leiden, die in het onderwijs en in de
pers de jeugdliteratuur professioneel zouden kunnen promoten. Het plan is met de
nodige moeite en pas na jaren tot stand gekomen, waarbij vooral Marijke van
Raephorst een grote rol speelde. De eerste hoogleraar was Dr. R. Bauer-van Wechem,
die benoemd werd (van 1980-1984) tot bijzonder hoogleraar aan de Faculteit der
Sociale Wetenschappen van de Rijksuniversiteit in Leiden.

Literaire prijzen
Van eenzelfde achterstelling was begin jaren zestig sprake op het gebied van literaire
prijzen. Behalve de CPNB-prijs voor het Kinderboek van het jaar waren er verder
geen bekroningen.
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Diekmann was op twee fronten actief. In de eerste plaats lobbyde zij op persoonlijke
titel bij politiek verantwoordelijke personen, onder wie Dr. Marga Klompé, voor de
instelling van een Staatsprijs voor jeugdliteratuur. In haar artikelen in de Haagsche
Courant wees zij regelmatig op de afwezigheid van een prestigieuze prijs. Wil de
jeugdliteratuur volwassen worden, zo was de teneur van die bijdragen, dan is de
instelling van een dergelijke bekroning hoogst legitiem en noodzakelijk. Het zou de
(groeiende) kwaliteit van het kinderboek onderstrepen en de aandacht vestigen op
auteurs die het verdienden met hun oeuvre in de volle schijnwerpers gezet te worden.
Mede door Diekmanns inzet achter de schermen, was in 1964 de Staatsprijs voor
Kinder- en Jeugdliteratuur een feit. De eerste laureaat was Annie M.G. Schmidt, de
tweede An Rutgers van der Loeff.
Daarnaast heeft Diekmann zich lange tijd sterk gemaakt voor de instelling van
een prijs op het gebied van het jongerenboek. De CPNB-prijs bekroonde im-
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Artikel van Miep Diekmann over het eerste door haar bijgewoonde internationale literatuurcongres
in Mainau, Haagsche Courant, 29 mei 1965.
Collectie Koninklijke Bibliotheek, Den Haag
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mers alleen boeken tot dertien jaar. Terwijl er een nieuwe jeugdcultuur (literatuur,
toneel, televisie) in opkomst was, was er juist voor boeken in die leeftijdscategorie
geen bekroning.
Ze richtte zich daarbij vooral op de afdeling Culturele Zaken van de gemeente
Den Haag en de daar zetelende Jan Campert-stichting, die literaire prijzen toekende,
maar de jeugdliteratuur over het hoofd zag. Ze kreeg gedaan dat er een driejaarlijke
prijs werd ingesteld voor het beste jeugdboek, en haar suggestie, de prijs te vernoemen
naar de ‘grootmoeder’ van de vaderlandse jeugdliteratuur, werd overgenomen. De
nieuwe Nienke van Hichtum-prijs werd in hetzelfde jaar als de eerste Staatsprijs
uitgereikt aan Gertie Evenhuis voor haar oorlogskroniek Wij waren er ook bij (1964).
Diekmanns succes bij de instelling van deze prijzen weerhield haar er overigens
niet van een zeer kritisch oog te houden voor de meer praktische, i.c. pecuniaire gang
van zaken. Een kenmerkend voorbeeld daarvan is het conflict met het departement
van CRM nadat zij in 1970 zelf de Staatsprijs voor Kinder- en Jeugdliteratuur in
ontvangst mocht nemen. Zoals gebruikelijk werd ze daarna als jurylid gevraagd voor
de volgende prijstoekenning, hetgeen ze onder het stellen van een belangrijke
voorwaarde toezegde: ze vond dat het toenmalige bedrag dat aan de Staatsprijs
verbonden was, namelijk vijfduizend gulden, gelijkgetrokken zou moeten worden
met dat van de P.C. Hooft-prijs voor literatuur voor volwassenen, zijnde achtduizend
gulden. In een brief aan het ministerie (23 augustus 1973) meldde ze ter nadere
adstructie: ‘Wellicht is het u tot nu toe ontgaan dat door dit verschil van ƒ 3000, het ministerie van CRM naar buitenuit de indruk wekt dat in haar ogen zelfs een
topauteur van kinder- en jeugdliteratuur toch altijd nog heel wat minder waard is dan
zijn collega, die voor een volwassen publiek schrijft. En het zijn juist de
jeugdboekenschrijvers, die in aanmerking komen voor een staatsprijs, die het jonge
publiek rijp hebben gemaakt voor de “volwassen” literatuur.’ Toen het ministerie op
3 oktober meldde dat men het ‘thans van kracht zijnde reglement’ niet wenste aan
te passen, bedankte ze voor de eer en zag er vanaf zitting te nemen in de jury.

Internationaal
Deze principiële beslissing is tekenend voor Diekmanns altijd inhoudelijk
gemotiveerde, kritische houding, waarbij ze haar bekendheid en gezag ook buiten
onze landsgrenzen in de strijd mengde voor de emancipatie van de jeugdliteratuur
en haar auteurs.
Het begin van haar rol op het internationale vlak wordt gemarkeerd door de
bekroning van En de groeten van Elio met de Duitse Jugendbuchpreis 1964. Een
jaar later werd ze uitgenodigd voor een congres in Mainau, waar tientallen auteurs,
critici, uitgevers, lectoren en bibliotheekmedewerkers uit vele landen, van wat toen
nog het West- en Oostblok genoemd werd, bijeenkwamen om gegevens uit te wisselen
over de weinig florissante situatie van de jeugdliteratuur: het gemis aan aparte literaire
tijdschriften voor kinderen, het ontbreken van serieuze aandacht voor het kinderboek
in officiële literaire tijdschriften, op radio en tv, en de lacune aan informatie over de
literaire ontwikkelingen in elkaars taalgebieden. In de Haagsche Courant berichtte
Miep Diekmann over de voortgang en resultaten van deze bijeenkomsten.
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‘De meest positieve slotconclusie is wel dat men in de landen van het Westblok
en die van het Oostblok vrijwel eenzelfde opvatting heeft: dat allen, die ervoor
verantwoordelijk zijn, zich moeten zien te ontworstelen aan het al te religieuze of
politiek-pedagogische klimaat, waarin de kinder- en jeugdliteratuur (liever: lectuur)
in veel landen nog huist. Het literair-esthetische aspect zal moeten overheersen’ (HC,
29 mei 1965).
Met dit citaat laat zich goed Diekmanns inhoudelijke inzet onderstrepen: het
overwinnen van politiekmaatschappelijke barrières teneinde de (internationale)
jeugdliteratuur thematisch te veranderen, en het zoeken naar nieuwe, tekstkritische
beoordelingsnormen voor het actuele kinderboek. Die inzet bepaalde de contacten
met Tsjechische auteurs - op wier uitno-
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diging ze voor het eerst in 1966 naar Praag ging - en de vele wederzijdse vertalingen
die in de loop der jaren uit die ontmoetingen zijn voortgekomen.2
De keuze voor vooral de Tsjechische literatuur werd niet alleen ingegeven door
de hoge (illustratieve) kwaliteit van de prentenboekenproductie, maar zeker ook door
de experimenten die plaatsvonden binnen het eigentijdse jongerenboek. Daarin werd,
voorzichtig maar onmiskenbaar, afstand genomen van de socialistisch-realistische
partijvoorkeur en klonken de geluiden van de Praagse Lente door. De plannen voor
wederzijdse uitwisselingen en vertalingen ondervonden een terugslag na de inval
van de Russen in 1968, maar de contacten bleven. Wel werd er veel tact en
behoedzaamheid gevraagd vanwege de vele politieke voetangels en klemmen.
Diekmann zette zich niet alleen in voor de jeugdboekenauteurs in het Oostblok.
In 1970 werd zij door PEN-Nederland gevraagd het koerierschap van A. den Doolaard
voor Tsjechoslowakije over te nemen. Haar inspanningen om jarenlang berichten en
geld door te sluizen naar een Tsjechisch contactpersoon, leverden haar in 1994 een
erelidmaatschap van de Tsjechische PEN-club op.
Als ze op 24 juni 1992 in een lezing voor de Werkgroep Jeugdboekenschrijvers
terugblikt op haar buitenlandse ervaringen - inclusief die op de Nederlandse Antillen
met auteurs als Diana Lebacs en Sonia Garmers3 - en refereert aan de problemen van
coaching, vertaling en ondersteuning van schrijvers, geeft ze kernachtig de achtergrond
van haar jarenlange inspanningen weer: ‘Schrijven alleen is in sommige gebieden
niet voldoende om ook gelezen en gehoord te worden. In die gevallen gaat het om
meer dan schrijven alleen!’

Een halve eeuw knokken
Tijdens een voordracht op het internationale PEN-congres in Rio de Janeiro, 24 juli
1979, wees Diekmann nog eens op het belang van een thematische en literaire
vernieuwing in de kinder- en jeugdliteratuur.4 Met nadruk pleitte ze ervoor dat
gevestigde auteurs, critici en leerkrachten het werk van debutanten meer zouden
moeten ondersteunen. Daarnaast onderstreepte ze de belangrijke rol van vertalers en
uitgevers.
De essentie van deze toespraak herhaalde ze op 12 augustus 1996 tijdens de opening
van het vijfentwintigste IBBY-congres in Groningen, in een lezing die ze besloot met
een voor haar karakteristieke oproep: ‘... aan iedere aanwezige, die het op zijn of
haar gebied gemaakt heeft: gebruik je naam, waar uitgevers mooi geld aan verdienen,
om die uitgever onder druk te zetten ook aankomende auteurs, illustratoren en vertalers
uit gebieden waar kinderliteratuur in opkomst is, in zijn fonds op te nemen. Natuurlijk
zal het moeilijk zijn om je bevoorrechte positie van geslaagd kunstenaar op het spel
te zetten; natuurlijk zullen ze je lastig gaan vinden. Maar pas als je ergens hard voor
hebt moeten knokken, leer je de wezenlijke waarde van je vak terug te vinden.’
Lastig is Diekmann haar hele leven gebleven en vele malen heeft ze, voor anderen
en zichzelf, hard moeten knokken. Twee voorbeelden mogen dat nog illustreren.
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Toen de Nederlandse sectie van de IBBY begin jaren tachtig de pijnlijke schande
van een royement moest ondergaan omdat de contributie, door nalatigheid van het
toenmalige ministerie van WVC, niet kon worden betaald, was Diekmann niet te
beroerd daarover in het openbaar (voor de KRO-radio) fel van leer te trekken. De
politieke commotie die daarop volgde, leidde tot een directe financiële toezegging
van minister Brinkman, waardoor het gezichtsverlies van Nederland in de IBBY
beperkt bleef.
En voor zichzelf kwam ze op toen het samen met drs. Marlieke van Wersch
geschreven Hoe schilder hoe wilder door een beoordelingscommissie van het
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Miep Diekmann sprak in juli 1979 op het internationale PEN-congres in Rio de Janeiro. Gelukkig was
er ook tijd om met andere delegatieleden, onder wie Gerrit Borgers (1917-1987), iets te drinken op
een terras.

Fonds voor de Letteren in 1987 werd afgewezen voor een aanvullend honorarium,
op grond van te weinig literaire kwaliteit. Toen een protesterende brief niet hielp,
vocht Miep Diekmann de beslissing aan door een uitspraak te vragen van de
commissie van beroep, daarbij gesteund door het feit dat het boek inmiddels in eigen
land was bekroond met een Vlag en Wimpel en bovendien in Padua de Premio
Assoluto ‘Pier Paolo Vergerio’ kreeg - na de H.C. Andersenprijs de hoogste Europese
onderscheiding voor jeugdliteratuur. De commissie stelde Diekmann en Van Wersch
in het gelijk en het additioneel honorarium werd alsnog toegekend.
Vanaf 1992 is door het Fonds voor de Letteren aan Diekmann (samen met andere
oudere schrijvers en vertalers die een literaire rol van betekenis hebben vervuld) een
jaarlijks eregeld toegekend, volgens directeur Sylvia Dornseiffer in een brief aan
Diekmann, als ‘blijk van waardering voor de unieke wijze waarop u met uw oeuvre
heeft bijgedragen aan de jeugdliteratuur. Door uw werk en uw persoonlijke inzet is
de jeugdliteratuur met steeds weer nieuwe thema's verrijkt.’
Beter kunnen Diekmanns uitzonderlijke verdiensten nauwelijks worden erkend
en geëerd. Deze tege moetkoming spoort geheel met haar jarenlange (meestal volstrekt
belangeloze) inzet voor auteurs die, om welke reden dan ook, een steun in de rug
moesten ontberen.
Het moet gezegd: de stimulerende, solidaire en waar nodig dwarse persoonlijkheid
van Miep Diekmann, haar talentvol en authentiek schrijverschap, en ten slotte haar
niet geringe intermediaire kwaliteiten, hebben een onuitwisbaar stempel gedrukt op
een periode van een halve eeuw jeugdliteratuur. Door tientallen boeken, maar ook
door een uitgesproken cultuur-politieke stellingname en veelzijdige articulatie daarvan,
heeft ze als geen ander de emancipatie van het jeugdboek een eigen stem gegeven.
En een toekomstig biograaf handenvol boeiend werk.
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Andreas Sinakowski ‘Liebe Miep, dutch guru, girlfriend’
Over het coachen [3]
Andreas Sinakowski (1960) is auteur en woont in Berlijn. Zowel in
Duitsland als in Nederland brak hij door met zijn roman Na een lang
rokend zwijgen (1992) over zijn verleden bij de Stasi, de Oost-Duitse
geheime dienst. Ook publiceerde hij zijn brieven aan Gerard Reve, onder
de titel Het wit in het oog van de tijger (1993).
Erna Staal interviewde Sinakowski over zijn ervaringen met Diekmann
op 17 februari 1998.
‘Ik heb Miep leren kennen in 1979, in een schrijversclub in Oost-Berlijn. Ze kwam
daar na afloop van een literatuurcongres in gezelschap van een paar Oost-Duitse
auteurs, onder wie Henryk Keisch, de secretaris-generaal van de Oost-Duitse PEN.
Mijn eerste indruk van haar was: de meest onaangename mens die ik ooit heb
ontmoet. Ze liep in een waanzinnig turkooizen broekpak met turkooizen nagels. Ik
dacht dat zij Oost-Duitse was en door die kleding - duidelijk niet in het Oosten te
krijgen - maakte ik haar in gedachten tot hoer van het establishment. Een a-ke-lig
wijf.
Er werd een verdovend vervelende speech gehouden en ik waggelde naar buiten. Ik
zat daar aan een tafel in mijn eentje toen het hele gezelschap naar buiten kwam, in
een soort ruziënde sfeer. Opeens hoorde ik Miep tegen Keisch zeggen: “Ich hab dir
doch gesagt, ich gehe heute Abend nicht mit dir nach Hause. Ich hab nämlich genug
von altem Fleisch.”
Tot ieders verbazing maakte ze zich los van het gezelschap, liep op mij af en zei:
“Miep Diekmann, Nederland.” En dat veranderde plotseling alles. Ik dacht: Goed,
ik heb me vergist, en zei grijnzend: “Andreas Sinakowski, Oost-Berlijn.”
Miep zei: “Ik wil wég hier, maar ik weet de weg niet.”
“Kom,” zei ik, “we gaan naar Ganimedes, het beste restaurant in Oost-Berlijn.”
Ik had daar namelijk kennissen en kon zonder reservering een tafel krijgen.
Ze vertelde mij een heel verhaal. Dat in Nederland Stefan Heim voorgedragen was
voor een eredoctoraat; dat de uitnodiging aan hem in Oost-Duitsland verdonkeremaand
was en dat niemand hem op dat moment wist te traceren. Ik dacht: Heeft ze een radar
of zoiets? Het was namelijk nog voor mijn “coming out” en ik was op dat moment
heel bevriend met de dochter van Heim.
We spraken over schrijvers in de DDR, het vak. Miep zei, voordat ze vertrok uit
Berlijn, dat ze de daaropvolgende maanden naar Aruba ging, maar dat ze mij zou
schrijven zo gauw ze weer in Nederland was. En ze hield woord.
Met die brief kwam het eerste alternatief in mijn leven. Plotseling had ik een
contact in het Westen. Voor mij was dat, bij wijze van spreken, een spijker in de
grond, waaraan ik mij kon vasthouden. En dat was heel belangrijk voor mij, want
als je opgroeit in een dictatuur is nadenken over alternatieven nauwelijks aan de orde.
Net als het hele volk ben je afgestompt.
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In 1983 hebben wij elkaar weer ontmoet, in Praag. Ik mocht niet naar het Westen
reizen, maar wel mij bewegen achter het IJzeren Gordijn. Daar heb ik van haar mijn
eerste les gekregen. We hadden een afspraak - het was voor mij de eerste keer dat
ik in mijn eentje op reis was - en zij kwam niet opdagen. Terwijl ik op een caféterras
aan het Wenceslasplein zat, voelde ik mij zó buitengewoon alleen. Maar tegelijkertijd
voelde het ook alsof ik een kijkje in de toekomst kreeg. Want die eenzaamheid zou
ik gaan ervaren na de emigratie naar West-Berlijn en later, na de publicatie van mijn
boek Na een lang rokend zwijgen, nog eens.
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Brief van Andreas Sinakowski aan Miep Diekmann, 18 november 1989. Hij beschrijft de eerste dagen
na de val van ‘de muur’ tussen Oost- en West-Duitsland.
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Andreas Sinakowski, 1983.

Miep voelde al aan dat ik voor de Stasi werkte en ze wilde mij niet in contact
brengen met bepaalde dissidente vrienden van haar. Dat gaf voor haar natuurlijk
problemen, om dat uit elkaar te houden. Zij zat een beetje tussen twee vuren. Wel
heb ik daar Olga en Hans Krijt ontmoet. Maar verder spraken we uitsluitend over
het vak. Ze zei: “Als je ooit iets gaat publiceren en ik weet zeker dat je dat gaat doen...
Ik heb voor jou de juiste contacten.” En ze liet me op de achterkant van een rekening
ondertekenen dat ik een optie nam op uitgeverij Nijgh & Van Ditmar en dat zij mijn
belangen zou behartigen. Dat was de “tweede spijker” voor mij, opnieuw een
alternatief.
Waar we ook veel over spraken, was de fout die volgens Miep veel Duitsers maken
door à la Thomas Mann te willen schrijven. Ze zei ook in later jaren steeds weer:
“Jij hebt voor een auteur stof om je vingers bij af te likken. Je jeugd, je afkomst, je
hebt zoveel meegemaakt. Je bent joods, je bent homo. Je hebt je tegen het gezag
gekeerd, ook literair. Schrijf alles op zoals je het mij vertelt. Laat die gekunstelde
stijl los.”
In 1984 begonnen de voorbereidingen van de Stasi om mij naar West-Berlijn te sturen
om, volgens het jargon “enkele jaren te slapen” (in werkelijkheid natuurlijk bedoeld
om mij in te werken in het corps diplomatique van de westerse landen). Er zit een
heel lang verhaal aan vast, maar uiteindelijk belandde ik in 1985 in het Westen. En
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het was een idiote situatie. Maandenlang heb ik in een leeg huis gezeten. Alles heb
ik in het Oosten achter moeten laten, mijn bibliotheek, alles.
Miep was permanent aanwezig, in mijn hoofd. We hadden gelukkig nu ook
telefonisch contact en zij was mijn morele ijkpunt. In West-Berlijn ben ik vrijwel
meteen naar de politie gegaan om mijzelf aan te geven, want ik wilde Miep niet meer
onder ogen komen voordat ik dat gedaan had. Tot die dag had niemand zich nog
aangegeven in het Westen. De politie wilde mijn verhaal eerst niet geloven. Ze zeiden
dat als ik mijn verhaal volhield, ik mij schuldig maakte aan een valse verklaring. Ze
zeiden dat de Stasi niet met homo's samenwerkte!
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Na al die jaren was ik een tijdlang kapot. Doodziek van de spanning om voor de Stasi
te werken, doodziek van de alcohol, mijn eenzaamheid in West-Berlijn en alle
verhoren waaraan ze me nu onderwierpen. Eind 1986 kwam er verandering in de
situatie, ik kreeg een stipendium van de Berlijnse Senaat voor Culturele Zaken en
een prijs voor het beste korte proza van het jaar.
Miep nodigde mij weer uit in Den Haag. Zij ging op vakantie en stelde haar huis tot
mijn beschikking, maar voor ze wegging hadden we een paar dagen samen. Ik zat
bij haar in de kamer en dacht: Nu moet ik biechten. Ik werd zó zenuwachtig. Als zij
me zou laten vallen, dan had ik niks bereikt. Nou ja, uiteindelijk kwam het hoge
woord eruit. Miep liep naar de keuken, kwam terug met twee glazen, een glimlach
op haar gezicht en zei: “Ach, dat wist ik al.” Ik vroeg haar waarom ze dan die keren
in Praag niks had gezegd en ze zei: “Wat had dat uitgemaakt, ik kon je toen toch niet
helpen.” Nou, dat vond en vind ik het sjiekste en ladylikeste dat ik ooit hoorde.
Het jaar daarop zat ik in het huis van een buurvrouw van Miep, Marie Holtrop. Ik
was goed aan het werk. Miep zei: “Schrijf alles op, chronologisch. Het hoeft nog
niet literair te zijn, maar dan kan je straks ergens op terugvallen. Want gaandeweg
verlies je details uit je geheugen.” Tegelijkertijd introduceerde ze mij bij verschillende
mensen. En ze zorgde er ook nog voor dat ik op stap kon gaan in homobars.
Ik wilde eigenlijk dolgraag in Nederland blijven. Deed wat werk voor Leopold,
want Miep had mij ook in contact gebracht met Liesbeth ten Houten. Maar Miep zei:
“No way! Als je iets bereikt hebt in Duitsland en je komt daarna hier, kan je tegen
iedereen zeggen: Ik had het al. Tegen die tijd zal ik je helpen, met alle contacten die
ik heb. Maar als je het nu doet, maak ik het jou met dezelfde contacten volstrekt
onmogelijk.” Nou, en dat was ook weer een belangrijke les.
Na een lang rokend zwijgen is voor een groot deel voorbereid in de gesprekken met
Miep in Den Haag.
Maar misschien was haar coaching na de Wende, na de publicatie van het boek
nog wel belangrijker. Iedereen viel over mij heen. Hoe had ik een literair boek kunnen
schrijven over zo'n onderwerp? Nonfictie was misschien tot daar aan toe, maar dit!
En ik was in één klap beroemd en berucht en iedereen wilde mij spreken. Het was
in die tijd heerlijk om te weten dat er zo'n vriendin in Den Haag zat, naar wie ik elk
moment toe kon gaan om weer eens lekker rustig twee flesjes Scotch te zuipen.
Toen ik weer bij haar op bezoek was, zei ze plotseling: “Ik kan er niet meer tegen
om altijd Duits met je te spreken. Ik ga Nederlands tegen je spreken en wat je snapt,
snap je en anders maar niet.” Ze gaf me Nederlandse kranten en boeken. Die periode
leverde veel irritaties op. Op een gegeven moment vroeg ik haar: “Waar is De
Posthoorn?” Ze zat aan tafel haar nagels te lakken, keek niet naar mij en zei: “Lange
Voorhout.” Ik dacht, waarom scheldt deze humeurige kinderboekenmeesteres me
nou weer uit? Ik vroeg het nogmaals, kreeg opnieuw “Lange Voorhout” te horen en
schreeuwde in totale wanhoop: “Miep, ik ben besneden!” Nou, we hebben over de
tafel gelegen van het lachen.
Behalve voor mijn werk, betekent Miep vooral veel voor mijn vorming. Ik denk
heel vaak als ik voor een dilemma sta: Wat zou Miep doen? Ik had, bijvoorbeeld, op
een gegeven moment twee minnaars, wist niet wat ik met ze aanmoest. Wilde ze
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eigenlijk wel kwijt, maar hoe en wanneer? Waarop Miep tegen mij zei: “Andreas,
luister. Ik doe zoiets in alphabetical order.”
Dit wonder van common sense en fluweelzachte hardheid heeft mij, ik kan er geen
ander woord voor bedenken, geholpen te emanciperen. Met haar energie en haar
messcherpe, steeds perfect gelakte nagels heeft ze het pantser van een onmenselijke
opvoeding van mijn ziel gekrast en ervoor gezorgd dat het lelijke kleine eendje een
lelijke grote zwaan werd. Dat is niet zonder pijn gegaan, maar juist daarom heeft het
gewerkt.’

Ogen in je achterhoofd. Over Miep Diekmann

87

Selma Niewold
Een eigen rubriek
Miep Diekmann als recensent
Waarom heeft een kakkrant als Het Vaderland wel een kinderboekenrubriek en wij
niet?’ vroeg Miep Diekmann in 1959 aan de hoofdredacteur van de Haagsche
Courant, Piet de Wit. Zo ontstond de door Miep Diekmann geschreven kinder- en
jeugdboekenrubriek, die tussen 24 oktober 1959 en 24 augustus 1977 verscheen in
de Haagsche Courant (en vanaf 1967 ook in het Haarlems Dagblad).
Diekmann schreef vanaf 1949 als freelance journaliste artikelen over uiteenlopende
onderwerpen voor de GPD, de Volkskrant en de Haagsche Courant. En als auteur
van kinder- en jeugdboeken had ze al enige naam gemaakt; haar boek De boten van
Brakkeput werd uitgeroepen tot Kinderboek van het jaar 1956.
In de (landelijke) dagbladen werd in 1959 weinig of geen aandacht aan de kinderen jeugdliteratuur geschonken. Enkele kranten zoals Het Parool, het Leidsch Dagblad
en de Haagse krant Het Vaderland hadden een bescheiden kinderboekenrubriek.
Toen Diekmann haar rubriek begon was er geen sprake van een vaste dag; ook de
lengte van de artikelen varieerde. Door ruimtegebrek in de krant was en bleef de
frequentie zeer wisselend. Diekmann zorgde er altijd voor dat er een voorraad
recensies op de krant lag voordat zij voor een van haar reizen (met name naar de
Antillen) vertrok. In de kinderboekenweek probeerde ze iedere dag iets over kinderen jeugdboeken in de krant te krijgen: recensies, interviews of artikelen over
bekroonde boeken. In 1960 krijgt haar rubriek de naam ‘Jeugdboekenschouw’, maar
net als de frequentie van verschijning, was ook deze benaming niet consequent. Vanaf
1970 staat deze naam nog maar af en toe boven de artikelen, soms staat er
‘Jeugdboeken’, ‘Boekenschouw’ of ‘Jeugdliteratuur’.
Het lezerspubliek van de Haagsche Courant verschilde wezenlijk van dat van de
concurrent Het Vaderland, die zich richtte op ambtenaren en hoger opgeleiden. In
de gezinnen van Haagsche Courant-abonnees werd, behalve door de kinderen voor
school, meestal weinig gelezen. Diekmann maakte een zeer bewuste keus voor dit
brede publiek. Zij was van mening dat deze mensen ook recht hadden op goede
boeken. Met haar artikelen wilde zij een bijdrage leveren aan de lees- en
boekpromotie. Goede kinderen jeugdliteratuur maakte de stap naar literatuur voor
volwassenen gemakkelijker.

Één front
Tussen de artikelen over kinder- en jeugdboeken in andere organen (tot ongeveer
1970 vrijwel uitsluitend signalerende besprekingen) vallen de recensies van Diekmann
op omdat zij zich niet beperkte tot het weergeven van de inhoud van de boeken. Ze
vergeleek meerdere boeken met elkaar en gaf informatie over auteurs. Haar stukken
beginnen met een inleiding, waarin ze bijna altijd een stelling poneert die op een of
andere manier verband houdt met de daarna besproken boeken.
Diekmann vond dat er veel moest veranderen in de kinder- en jeugdliteratuur. Al
in haar eerste artikel van 24 oktober 1959 constateert ze dat er weinig goede
oorspronkelijk Nederlandse jeugdboeken zijn en trekt ze van leer tegen uitgevers die
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kwantiteit verkiezen boven kwaliteit. Om maar met een respectabel aantal titels op
de markt te komen, voerden uitgevers met herdrukken en vertalingen een ware
‘prestigewedloop’. Dat gold vooral de boeken voor jongere kinderen. Helaas, de
oudere kinderen ‘moeten na jaren van overvloed in hun keus, plotseling ervaren, dat
er voor hen maar bitter weinig geschreven wordt, dat de moeite waard is én aan hun
eisen beantwoordt. Met maar één kinderboekenprijs in ons land, die alleen kan worden
toegekend aan een boek in de groep
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Het eerste artikel over kinderen jeugdliteratuur dat Miep Diekmann voor de Haagsche Courant schreef,
24 oktober 1959.
Collectie Koninklijke Bibliotheek, Den Haag
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van 5-13 jarigen, is er weinig kans op een volwaardige literatuur voor de oudere
jeugd’ (HC, 24 oktober 1959).
Diekmann las per jaar ongeveer 400 kinder- en jeugdboeken. Daarvan kon zij er
nog geen 200 bespreken. Meestal koos ze voor haar rubriek boeken uit waar ze een
positief oordeel over had. Boek- en leespromotie voor een zo breed mogelijk publiek
was immers haar doel. Kinderen en ouders met een geringe leestraditie bracht je niet
aan het lezen door boeken en auteurs af te kraken. Als Diekmann kritiek of vragen
had, belde ze de schrijver of uitgever om een en ander te bespreken. Niet alles hoefde
in de krant. Ze vond dat iedereen die zich met kinderen jeugdliteratuur bezighield,
naar buiten toe één front moest vormen.
Toch stak zij in de rubriek haar mening niet onder stoelen of banken. Regelmatig
gaf zij uiting aan haar afkeer van meisjesboeken, waarin het leven wordt voorgesteld
als rozengeur en maneschijn. ‘Hoeveel jonge meisjes al geen flinke klap op het hoofd
hebben gehad, omdat het werkelijke leven anders bleek te zijn dan het hun in de
reeksen meisjesboeken werd voorgespiegeld, is moeilijk te zeggen. Maar het zijn er
heel wat!’ (HC, 13 januari 1960).
Ook voor het serie-boek kon Diekmann weinig waardering opbrengen. Voor het
jonge kind zag zij nog wel voordelen, omdat zij nog niet aan een uitgebreid verhaal
toe zijn. ‘En het terugkeren in ieder deel van de serie van bekende personen, met hun
bekende hebbelijkheden en zegswijzen, geeft zoveel “houvast” aan het verhaal, dat
het kind zich minder hoeft in te spannen’ (HC, 19 maart 1960). Voor oudere kinderen
achtte Diekmann dit juist funest. Ze wees op het gevaar dat wanneer kinderen niets
anders lezen dan serieboeken, zij zich op een steeds lager niveau ontspannen. De
recensente stelt vast dat ‘zeer weinig auteurs in staat blijken te zijn in ieder nieuw
deel dezelfde originaliteit op te brengen; de verhaalelementen naar een logische en
compositorisch verantwoorde climax af te ronden. Het eind hangt er meestal maar
zo'n beetje bij, want de avonturen gaan immers in het volgende deel weer door?’
(HC, 23 juli 1966).

Miep Diekmann op bezoek bij collega-auteur Jean Dulieu (ps. van Jan van Oort, 1921), augustus
1972. Al in haar eerste Haagsche Courant-recensie roemt Diekmann zijn werk: ‘Dulieu beschikt over
grote originaliteit, en herhaalt zichzelf niet.’
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Recensie van Diekmann in de Haagsche Courant, 30 april 1976, waarin ze een aantal Tsjechische
jeugdboekenauteurs bespreekt. De roman Milena van Jan Procházka werd in 1977 bekroond met een
Zilveren Griffel.
Collectie Koninklijke Bibliotheek, Den Haag
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Vernieuwing
Anne de Vries deelt in zijn studie naar de opvattingen over kinderliteratuur Miep
Diekmann en An Rutgers van der Loeff-Basenau in bij de ‘pedagogisch-esthetische’
benadering die na 1930 gangbaar was. Deze stroming ziet het kinderboek als middel
in de opvoeding, dat ook literaire waarde kan hebben. De Vries constateert dat beide
auteurs na 1960 aanzetten gaven tot vernieuwing: ‘Zij pleiten er niet meer voor
kinderen een code mee te geven van goed en kwaad, maar willen de voorwaarden
scheppen voor een zelfstandige keuze en een kritische instelling’ (De Vries, 1989,
p. 221).
Deze elementen zijn inderdaad terug te vinden in de artikelen van Diekmann, al
zou zijzelf liever ‘pedagogisch’ vervangen zien door ‘sociologisch’. In haar artikelen
verlangt zij van auteurs dat zij met vakmanschap een bijdrage leveren aan de
maatschappelijke bewustwording van de lezer. Dit criterium is vooral in de inleidingen
van de artikelen te vinden. De literaire eisen die zij stelt, zijn meer ingebed in de
besprekingen van de afzonderlijke boeken.
Meestal zocht Diekmann boeken ter bespreking uit die wat onderwerp of
leeftijdsgroep betreft bij elkaar hoorden. Per artikel besprak ze dikwijls meer dan
zes boeken. Ze gebruikte zelden citaten om haar oordelen zichtbaar te maken.
Diekmann vatte de inhoud al oordelend samen. Kritisch bekeek ze de compositie
van het verhaal, de karaktertekening en het taalgebruik. Zo roemde ze de opbouw
van Corso het ezeltje: C.E. Potharst-Gimberg wist de spanning goed vast te houden,
ondanks de korte hoofdstukken. Ze vond het alleen jammer ‘dat het twaalfde
hoofdstuk wat al te moraliserend en zoetelijk is uitgevallen’ (HC, 1 december 1959).
Diekmann toonde zich enthousiast over de boeken van Leonard de Vries, L. Hugo
de Reede en Aart Romijn. Elk van deze schrijvers voegde nieuwe elementen toe aan
lectuur van oudere jongens. Ter vergelijking gaf ze ook een voorbeeld van hoe het
niet moet: Pierlepans en zijn vrinden van J.H. Veenkamp. Het negatieve oordeel
over dit boek maakt duidelijk wat haar zo bevalt in het werk van de andere auteurs:
‘Een verhaal dat zo oudbakken van taal is, zo schools van compositie en hinderlijk
vlak door te veel clichés in de karaktertekening, loopt bepaald achter’ (HC, 13 april
1960).
Auteurs die een frisse wind door de kinder- en jeugdliteratuur lieten waaien en
debutanten konden rekenen op een bespreking in Diekmanns rubriek. Zo onderkende
zij direct de kwaliteit in het werk van Dolf Verroen. Zijn 't Boek van Jan-Kees noemde
ze zijn beste kinderboek. ‘In tegenstelling tot veel andere schrijvers voor jonge
kinderen, heeft Verroen zijn verhaal prachtig uitgewerkt. Het is zeer uitgewogen,
omdat de schrijver iedere situatie in het boek weer verbindt aan de twee punten,
waaromheen het leven van Jan-Kees draait: om zijn klompen en om het slootje durven
springen’ (HC, 9 april 1960). Bij verschijning van Bertus en het wonderkrijtje van
Thea Beckmann merkte Diekmann op ‘een mens kan zich vergissen, maar zouden
we in Thea Beckmann 'n Nederlandse Astrid Lindgren hebben gekregen?’ (HC, 18
juni 1966). Met groot enthousiasme besprak Diekmann de boeken van Mies Bouhuys,
An Rutgers van der Loeff-Basenau en Annie M.G. Schmidt. Deze auteurs voelden
volgens Diekmann aan waar de moderne jeugd zich mee bezig hield en ze waren in
staat om dat met veel fantasie in een aansprekende vertelstijl op te schrijven.
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Interviews en achtergrondartikelen
Een enkele keer besprak Diekmann het werk van een auteur in een langer artikel. Zo
vulde ze op 13 juli 1962 haar rubriek met een overzicht van het werk van Mies
Bouhuys, waarbij ook door haar vertaalde kinderboeken aan de orde kwamen. Meestal
was er een directe aanleiding voor zo'n groter artikel, zoals de uitreiking van de
Staatsprijs aan Annie M.G. Schmidt in 1965. Diekmann noemt haar werk: ‘Een
literatuur, die kinderen van deze tijd in contact heeft gebracht met een unieke vorm
van verbeelding, waarvan we de cultuur-historische waarde momenteel nog niet
kunnen bepalen’ (HC, 25 maart 1965). In het artikel vlocht Diekmann uitspraken van
Schmidt tus-
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sen de beschouwende tekst. Deze mengvorm van interview en bespreking gebruikt
zij ook in een artikel over Jean Dulieu. Voor deze bespreking was er geen directe
aanleiding. Wel opent Diekmann haar artikel met de opmerking dat het meer dan
tien jaar heeft geduurd voordat het buitenland belangstelling toonde voor het werk
van deze kunstenaar (HC, 1 maart 1962). Een echt interview heeft Diekmann met
Paul Biegel naar aanleiding van de bekroning van Het Sleutelkruid (HC, 29 oktober
1965).
Naast recensies schreef Diekmann ook een aantal artikelen over, onder andere,
internationale literatuurcongressen in Mainau (1965 en 1966). De stukken zijn anders
van toon en meer geschreven voor vakgenoten dan voor het brede publiek. Ze geeft
een overzicht van de stand van zaken in de jeugdliteratuur in enkele Europese landen.
De conclusie van het congres in 1965 luidde dat in de kinder- en jeugdliteratuur het
literair-esthetisch aspect zou moeten overheersen. Om dat te bevorderen doet
Diekmann in haar artikel een aantal aanbevelingen, waaronder het bevorderen van
‘het persoonlijk contact tussen auteurs en al diegenen die met het kinderboek te
maken hebben’ (HC, 29 mei 1965).
De aanbeveling tot een direct contact tussen lezers en auteurs gaf Diekmann zelf
gestalte door, lang voordat de Stichting Schrijvers School en Samenleving werd
opgericht, lezingen te geven op scholen. Op ouderavonden kon ze, doordat ze tevens
recensent was, ook ingaan op het werk van andere schrijvers. Dit soort bijeenkomsten,
en het adviseren van leerkrachten in het lager beroepsonderwijs, vond Diekmann net
zo belangrijk als het recenseren in haar bijdrage aan de lees- en boekpromotie.

Behalve dat Diekmann in haar recensies een lans brak voor goede prentenboeken, vertaalde en bewerkte
ze zelf ook een behoorlijk aantal. Teus Langeneus (1989) werd in 1990 bekroond met een Zilveren
Penseel.
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Actie en reactie
Het was belangrijk voor Diekmann om te merken dat haar recensies door de doelgroep
gelezen werden. Op de jaarlijkse boekenmarkten in Den Haag hoorde zij vaak hoe
haar artikelen gewaardeerd werden. Ook de groenteman, die tegenover haar woonde,
vertelde haar dat hij haar stukken in de krant met veel plezier las. Eigenlijk las hij
de rubriek voor zijn tweelingdochters, die op het gymnasium zaten en veel boeken
moesten lezen, maar zelf genoot hij er ook van.
De rubriek werd ook door andere recensenten gelezen. Uitgevers belden Diekmann
soms op met de vraag of zij een bepaald boek snel wilde bespreken, omdat anderen
er pas over zouden schrijven als zij dat gedaan had. Uitgevers reageerden ook wel
eens op de kritiek van Diekmann. Naar aanleiding van een artikel over prentenboeken,
(waarin ze de jonge uitgeverij Lemniscaat verweet Nederlandse auteurs en illustratoren
geen kans te geven in eigen land met een prentenboek in kleur te komen) nam de
uitgever contact met haar op en vroeg Diekmann mensen te noemen die dat zouden
kunnen.
Twee jaar later kon ze aankondigen dat bij Lemniscaat het eerste Nederlandse
prentenboek was verschenen: De vogelboom van Frans van Anrooy en Jaap Tol.
‘Een Nederlandse uitgever heeft het lef gehad de dooddoener, dat wij geen
prentenboek van hoog internationaal niveau kunnen maken, te weerleggen’ (HC, 26
oktober 1966).
Heel af en toe besprak Diekmann ‘volwassen’ literatuur. Op 4 maart 1960 verscheen
een artikel van Diekmann dat niet over een jeugdboek ging, maar over de Antilliaanse
roman De rots der struikeling (1960) van Boeli van Leeuwen. Het boek was
uitgegeven door de Curaçaose uitgeefster/boekhandel A. Salas. De positieve
bespreking van Diekmann, waarin zij opmerkte dat het voor Antilliaanse schrijvers
onbegonnen werk was om contacten te zoeken met Nederlandse uitgevers, bleef niet
zonder gevolg. Kort hierna verscheen de roman bij de Nederlandse uitgever Van
Kampen. Op de achterflap staan citaten uit de bespreking van Diekmann. Van
Leeuwen ontving voor zijn debuut datzelfde jaar de Vijverberg-prijs.

Het einde
Op 24 augustus 1977 verscheen de laatste kinder- en jeugdboekenrubriek van
Diekmann in de Haagsche Courant. Aanleiding voor haar vertrek vormde een
hoofdartikel dat minister van Justitie Van Agt steunde in diens uitlating dat hij zijn
contraseign niet zou hebben gegeven aan de abortuswet, indien de Eerste Kamer in
december 1976 deze wet had aangenomen. Diekmann was verontwaardigd over zo'n
ondemocratische houding van de krant. Jaap Joppe, de chef kunst met wie Diekmann
het goed kon vinden, is door de redactie destijds niet op de hoogte gesteld van de
reden van haar vertrek. Er werd verteld dat Diekmann de krant vlak voor de
kinderboekenweek zomaar in de steek had gelaten.
Een jammerlijk einde van een markante rubriek. Bijna twee decennia lang deed
Diekmann haar uitspraken over hoe de jeugdliteratuur er uit zou moeten zien, gaf ze
aan welke auteurs volgens haar een bijdrage leverden aan de vernieuwing en bereikte
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ze ‘haar’ doelgroep. Gewone mensen die zij zover wilde brengen dat ze zelf een
beter gefundeerde keuze uit het grote boekenaanbod zouden maken.
Met dank aan Maaike Kramer, die alle recensies uit de Haagsche Courant heeft
opgespoord.
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1981-1998

Wandelend met Olga Krijtová op de Karelsbrug in Praag, september 1982.
Foto Hans Krijt
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Miep Diekmann te gast bij Alice van Romondt, directrice van de Biblioteca Publico Aruba, Oranjestad,
najaar 1981. ‘Omdat eigen Arubaanse schrijvers van jeugliteratuur bijna niet voorkomen, besloten
zij en Miep een paar jaar geleden na te gaan of er geen lokale “verborgen talenten” ontdekt en geholpen
konden worden. Dat er op Aruba nauwelijks iets wordt uitgegeven, wijt Alice aan de
spellingsproblematiek van de landstaal, het Papiaments: de controverse tussen de fonologische
“Curaçaose” spelling en de etymologische Arubaanse’ (Boekblad, 11 mei 1984).
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Met Hannie Wolff in de tuin van het Gemeentemuseum, Den Haag, 2 oktober 1982. Hannie Wolff
is degene die Diekmann ‘ontdekt’ heeft. Zij zat in de jury toen De boten van Brakkeput tot Kinderboek
van het jaar 1956 werd gekozen.

Miep Diekmann met de Tsjechische auteur Ota Hofman, Tsjechië, september 1982. Samen met Hans
Krijt vertaalde Diekmann onder andere De rode schuur (1979) en De bezoekers (1985) van Hofman.
Foto Hans Krijt
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Samen met de Arubaanse jeugdboekenauteur Frances Kelly (1946), die door Diekmann gecoacht is,
1983. Van Kelly verschenen in Nederland onder andere Wi-ki-ki-ri-ki-ki (1986) en Een reuze heksentoer
(1988).

Miep Diekmann en Kirsten Klijnsma, die van juni 1982 tot september 1985 wekelijks Diekmanns
verhaaltjes van Hannes en Kaatje voorlas voor de NCRV-radio. Scheveningen, najaar 1984.
Foto Hans Vermeulen
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Miep Diekmann en haar schoondochter Marlieke van Wersch, met wie zij samenwerkte aan Hoe
schilder hoe wilder.
Foto Jeroen Kamphoff

Oorkonde behorend bij de Italiaanse prijs waarmee Hoe schilder hoe wilder bekroond werd. In
Nederland kreeg het boek een ‘Vlag en Wimpel’ van de Stichting CPNB.

Eerste druk (1986).
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Fiel van der Veen maakte de omslagillustratie.
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Voor Hoe schilder hoe wilder verrichtten Diekmann en Van Wersch niet alleen biografisch onderzoek
naar de kunstenaars die ze behandelden, Diekmann maakte ook een glossarium van gebezigde woorden
in de zeventiende eeuw, om te gebruiken in de dialogen.
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Aantekeningen over het leven van de schilder Jan Steen, die in deel drie van Hoe schilder hoe wilder
zou worden behandeld. Helaas werd het project na twee delen stopgezet.
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Eerste druk (1989). Alle verhalen uit deze bundel verschenen eerder in: Hannes en Kaatje, wat is dat
voor praatje (1983), Hannes en Kaatje, 2 in een straatje (1985), Hannes en Kaatje, een koekje met
een gaatje (1985) en Hannes en Kaatje en het rommellaatje (1986).

Miep Diekmann met haar nichtje Heleen Akkerboom en vertaler Hans Krijt in Praag, augustus 1988.
Foto Vladimír Sůva
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Winnaars van de onderscheidingen ‘Kinderboek van het jaar’ en ‘Gouden Griffel’ tussen 1954 en
1988, gefotografeerd voor een publicatie over de geschiedenis van die prijzen, Amsterdam, 1988.
Achterste rij staand van links naar rechts: Guus Kuijer, Simone Schell, Jaap ter Haar, Karel Eykman,
Tonke Dragt, Harriët Laurey, Henk van Kerkwijk, Nannie Kuiper, Paul Biegel, Mies Bouhuys, Els
Pelgrom, Veronica Hazelhoff. Leunend op stoel: Henk Barnard, Leonie Kooiker, Thea Beckman,
Toon Tellegen. Zittend op stoel: Alet Schouten, Siny van Iterson, Annie M.G. Schmidt, An Rutgers
van der Loeff-Basenau. Zittend in het gras: Willem Wilmink, Joke van Leeuwen, Harriët van Reek,
Miep Diekmann, Frank Herzen.
Foto Willem Diepraam

De vertaler Jaroslav Dowhopolyi en zijn vrouw Tamara op bezoek bij Diekmann in Scheveningen,
april 1990. Dowhopolyi vertaalde in 1988 De boten van Brakkeput in het Oekraïens.
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Etentje met de Nederlandse delegatie na het Internationale PEN-congres in Praag (1994), waar Diekmann
een erelidmaatschap van de Tsjechische PEN-club werd verleend. Van links naar rechts J. Bernlef,
Olga Krijtová, Rudolf Geel, Miep Diekmann, Eva Hoornik, Jan Honout en Hans Krijt.

Briefje van auteur J. Bernlef aan Miep Diekmann met een bedankbrief uit Tsjechië, ondertekend door
een twintigtal auteurs die pas in 1990 vernamen dat Miep Diekmann in de jaren zeventig en tachtig
berichten en financiële steun via een contactpersoon op de juiste plaatsen in het Oostblok wist te
krijgen.
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In de pool bij Emmy en Jan Hubert, Oranjestad, Aruba, 23 november 1993. Hun hond stond model
voor Slobber uit Krik.

Diekmann opent een tentoonstelling over het kinderboekenfonds van de Tsjechische uitgeverij Albatros
en de illustraties van Adolf Born (1930, met grijze snor) in de Openbare Bibliotheek te Voorburg, 17
januari 1995. Born illustreerde onder meer de Tsjechische vertaling van Hannes en Kaatje. Naast
hem de Tsjechische ambassadeur J. Mihule.

Diekmann met haar zoons Jeroen (links) en Matthijs tijdens een etentje ter gelegenheid van haar
zeventigste verjaardag, 26 januari 1995.
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Miep Diekmann, Joke Thiel, Hans Ouwerkerk (toenmalige burgemeester) en Aad Nuis (toenmalige
staatssecretaris van OC & W) tijdens een IBBY-congres in Groningen, augustus 1996.

De succesvolle deeltjes kleuterpoëzie Wiele wiele stap (1977), Stappe stappe step (1979) en Ik en jij
spelen wij (1982) werden in 1996 gebundeld onder de titel Ik zie je wel, ik hoor je wel.
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Brief van Olga Krijtová en Hans Krijt aan Miep Diekmann, 21 januari 1998. Lieve Miep, / hoe ouder
men wordt, hoe meer / waardeert men de goede dingen van het / verleden, hoe meer prijst men zich
/ gelukkig dat men goede vrienden had geduren- / de wat moeilijkere en toch onvergetelijke / jaren.
Decennia lang was jij voor / ons een betrouwbare steun, een echt / rotsvast toevluchtsoord bij onze /
sores. Jij was het die altijd bereid / was te helpen, jij wist altijd raad / jij was altijd de schakel en brug,
zo / vast als de Karelsbrug (die nog / iets met je gemeen heeft: die / brug wordt namelijk ook nooit /
echt oud omdat hij met zijn / “make-up” altijd een jeugdige / schijn bij zijn oude wijsheid / bewaart...)
Hoe vaak hebben we / er samen over gelopen - tot en met / de laatste belevenis toen je erop / staande
in je carnevalhoed over / Praag aan de Nederlandse TV-kijkers / vertelde. / Lieve Miep, we hopen dat
/ je een rustige en mooie verjaardag / hebt. Hou je taai, we / houden van je! / Olga / Miep, “van-harte”
- en ik hoop (voor ons / allebei!) nog vele jaren gezellig bij je langs / te komen - altijd een verademing!
/ HK.
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‘De meisjes van Leopold’.
Miep Diekmann met Jacolien Kingmans (links) en Liesbeth ten Houten op het feest ter gelegenheid
van het vijfenzeventigjarig jubileum van uitgeverij Leopold in de Vondelkerk, Amsterdam, 4 juni
1998.
Foto Erna Staal
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Biografische gegevens
samengesteld door Erna Staal
1925
Maria Hendrika Jozina Diekmann (roepnaam Miep) wordt op 26 januari geboren in
de Emmastraat 39 te Assen als oudste ochter van Johannes Mathias Diekmann
(1900-1954), tweede luitenant der Infanterie, en Maria Jozina Venteville (1893-1980),
onder beroep.

1927
Op 22 januari wordt de tweede dochter Hendrica Jeannette Antoinette Emerentiana
(roepnaam Henny) te Assen geboren.

1928
Op 30 maart verhuist het gezin naar de Singel 1a te Kampen Johannes Diekmann
krijgt om de paar jaar een nieuwe militaire standplaats), waar Miep naar de
kleuterschool gaat.

1930
Het gezin verhuist op 15 april naar de Voorstraat te Vreeland. Miep gaat vanaf haar
vijfde naar de lagere school in Loenersloot. In de zomer ligt ze zes weken met
roodvonk in quarantaine in een Utrechts ziekenhuis. Op 5 augustus verhuist het gezin
naar de Klingelbeekseweg 64 te Arnhem. Miep gaat naar school in de ansstraat.

1934
Eind december vertrekt het gezin naar Fort Amsterdam (nr. 4) te Willemstad, Curaçao,
waar Johannes Diekmann een post als commandant van de militaire politie heeft
aanvaard.

1935
Op 17 april wordt de derde dochter Antoinette Wilhelmina Adolphina Maria
(roepnaam Netty) te Willemstad geboren. Op 11 oktober krijgt Miep een ernstig
ongeluk: na een val van het dak van het fort ligt ze tijdelijk in coma en lijdt ze aan
gedeeltelijk geheugenverlies.
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1938
Terug in Nederland woont het gezin vanaf 14 juli aan de Ceintuurlaan 13 te Ginneken
bij Breda. Miep gaat eerst als externe leerling naar de kostschool van de zusters
Franciscanessen te Roosendaal en daarna naar de kostschool van de Zusters van
Liefde te Tilburg.

1940
In het najaar verhuist Miep naar Den Haag om met haar vader, die daar gedetacheerd
is, tijdelijk op kamers in de Agnesstraat te gaan wonen. Haar ouders zijn ondertussen
uit elkaar gegaan. Ze gaat naar het rooms-katholiek lyceum voor meisjes te Den Haag
(tegenwoordig Internationaal College Edith Stein). Op 2 december verhuizen vader
en dochter naar Schiedam, Warande 51, waar ze tijdelijk herenigd met de andere
gezinsleden wonen.

1941
Haar ouders scheiden van tafel en bed. Miep blijft met haar vader in Schiedam. Ze
verhuizen in oktober naar de Stadhouderslaan 84. Maria Venteville verhuist op 26
december met de twee jongste dochters naar Den Haag, Irisstraat 48.

1942
Johannes Diekmann wordt als krijgsgevangene geïnterneerd in Polen. Toeziend
voogdes ‘tante Cor’ (Cornelia Justina Rutgers, 1898-1984) zorgt ervoor dat Miep
onderdak krijgt bij de familie Van Wouw aan de Oranjelaan te Rijswijk.

1943
Op 22 februari verhuist Miep met Cor Rutgers naar Apeldoorn, waar ze tot 18
augustus aan de Loolaan 69 en daarna aan de Waldeck Piermontlaan 44 wonen. Zij
gaat naar het plaatselijk gymnasium aan de Kastanjelaan. Op 14 december verhuizen
ze, samen met Johannes Diekmann (terug uit gevangenschap), naar de Zuider
Amstellaan 186/3 te Amsterdam. Daar bezoekt ze tijdelijk het Vossius Gymnasium.

1944
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Op 19 juni wordt het huwelijk van de ouders van Miep officieel ontbonden. Op 13
juli trouwt Johannes Diekmann te Amsterdam met Cor Rutgers. Na de zomervakantie
verblijven Miep en haar vader tijdelijk in een hotel aan de Breestraat in Leiden. Op
20 oktober krijgen ze een woning aan de De Sitterlaan 139. Miep gaat naar de zesde
klas van het Stedelijk Gymnasium. De hele lichting krijgt na de oorlog bij Koninklijk
Besluit een diploma.

1945
Op 9 januari wordt Elisabeth Maria Hendrica (Liesbeth) Diekmann te Leiden geboren,
dochter van Johannes Diekmann en
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Cor Rutgers. Op 20 september verhuist de familie naar de De Sitterlaan 112. Miep
gaat per 1 november bij haar moeder wonen, aan de Pelikaanstraat 5 te Assen.

1946
Diekmann gaat werken bij de Provinciale Drentsche en Asser Courant. Ze schrijft
onder andere stukjes over de zogenaamde ‘inhaalfeesten’ van na de oorlog. In De
weegschaal. Lijfblad der Uitgeversmij. West-Friesland (nr. 2, april) debuteert ze met
twee gedichten onder het pseudoniem I. Epmas. Op 1 juni verhuist zij naar
Amsterdam, waar zij eerst aan de Hectorstraat 28hs en vanaf 29 augustus aan de
Vijzelgracht 10hs woont. Ze gaat werken voor het reclameblad van Centra, een
coöperatieve winkelketen. Haar chef is Cor Morriën, broer van schrijver Adriaan
Morriën.

1947
Diekmann gaat in de zomer op kamers wonen bij de familie Candel in de De
Ruyterstraat 70, Den Haag. Ze wordt corrector bij dagblad Het Binnenhof. Bij
uitgeverij West-Friesland debuteert ze als auteur met de meisjesroman Voltooid
verleden tijd.

1948
Op 30 september trouwt Diekmann met de journalist Antonius Theodorus (Anton)
Kamphoff (1922-1993) te Vierhouten, gemeente Ermelo. Ze logeert daar voor langere
tijd bij haar schoonmoeder aan de Elspeterweg 113.

1949
Op 11 februari wordt zoon Matthijs Evert-Jan Theodoor Kamphoff geboren. Het
jonge gezin verhuist op 12 augustus naar de Berkenbosch Blokstraat 3 te Den Haag.
In de jaren tussen 1949 en 1958 werkt Diekmann als freelance journalist - onder
andere als filmrecensent - voor de GPD en de Volkskrant.

1951
Op 31 januari wordt de tweede zoon Jeroen Hendrik Joost Kamphoff geboren.
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1952
Het gezin verhuist op 27 juni naar de Prins Hendrikstraat 2a te Den Haag.

1954
Op 23 juli wordt het huwelijk van Diekmann en Anton Kamphoff ontbonden.
Diekmann verblijft van 3 september tot 31 december in De Pauwhof te Wassenaar.
Vanaf 17 december is haar officiële adres Badhuisweg 90 te Den Haag. Samen met
Dr. J. Naarding en Anne de Vries vormt Diekmann de jury van een
literatuurprijsvraag, uitgeschreven op 31 december 1954 door de Provinciale
Drentsche en Asser Courant.

1955
Van 30 september tot 10 april 1956 verblijft Diekmann wederom in De Pauwhof te
Wassenaar. In deze periode schrijft ze, aangemoedigd door grafisch ontwerper Helmut
Salden, De boten van Brakkeput. Haar officiële adres is vanaf 1 december
Waalsdorperweg 293, Den Haag.

1956
Diekmann stapt over van uitgeverij West-Friesland naar uitgeverij Leopold. Van 27
mei tot 15 september werkt Diekmann als ‘2e koffiejuffrouw’ in het Palace Café te
Scheveningen. In de Haagsche Courant verschijnen (niet gesigneerde) artikelen van
haar over de horeca.

1957
Op 16 oktober verhuist ze naar de Zwarteweg 11 te Den Haag. Op 26 oktober krijgt
Diekmanns De boten van Brakkeput van de Stichting CPNB de onderscheiding
Kinderboek van het jaar 1956. De jury bestaat uit Rie van Rossum, J.R. Wolff, H.
Helmer, A. Welling en C. Wilkeshuis.

1958
Op 10 april vertrekt Diekmann met de ‘Oranje Nassau’ van de Koninklijke
Nederlandse Stoomvaart Maatschappij - na twintig jaar - naar de Antillen, waar zij
lezingen houdt op scholen en bibliotheken van de eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao.
In opdracht van de Koninklijke Nederlandse Redersvereniging schrijft zij een boek
over de Nederlandse Koopvaardij (Driemaal is scheepsrecht, 1960). De terugreis
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met de ‘Stentor’ voert van Curaçao via Suriname, waar Diekmann ook nog lezingen
houdt, naar Amsterdam. In het kinderblad KrisKras (11 april 1958, jrg. 5, nr. 1 t/m
2 januari 1959, jrg. 5, nr. 20) verschijnt als feuilleton Gewoon een straatje (1959),
met tekeningen van Jenny Dalenoord. Voor Donald Duck (nr. 21 t/m 37) bewerkt
Diekmann een verhaal van Jules Verne, ‘Uit liefde voor de vlag’.

1959
Van 18 juni tot en met 9 juli is in vier delen De boten van Brakkeput, bewerkt tot
hoorspel, te horen op de NCRV-radio. In vertaling is dit hoorspel ook uitgezonden in
Engeland, Tsjechoslowakije en West-Duitsland. Op 24 oktober verschijnt Diekmanns
eerste recensie over jeugdboeken in de Haagsche Courant. Tot 24 augustus 1977
verschijnen haar kritieken met een wisselende frequentie, al dan niet onder de noemer
‘Jeugdboekenschouw’. Veel recensies verschijnen vanaf 1967 tevens in het Haarlems
Dagblad. Naast boekbesprekingen verschijnen van haar hand ook artikelen over de
stand van zaken in de wereld van de kinder- en jeugdliteratuur.
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1960
Op 24 juli verhuist ze naar de Weissenbruchstraat 29 te Den Haag. In Luxemburg
wordt door de International Board on Books for Young People (IBBY) op 28 september
een Andersendiploma aan Diekmann uitgereikt voor Padu is gek (1957).

1961
Diekmann wordt lid van de Werkgroep Jeugdboekenschrijvers, een nieuwe afdeling
van de Vereniging van Letterkundigen, o.l.v. een ‘comité van actie’ bestaande uit
An Rutgers van der Loeff-Basenau, Marijke van Raephorst en Jean Dulieu. Ook zit
ze van 1961 tot 1963 in de jury voor ‘Kinderboek van het jaar’.

1962
Van 11 september tot en met 30 oktober is in acht delen Gewoon een straatje (1959),
bewerkt tot hoorspel, te beluisteren op de AVRO-radio.

1963
In Donald Duck (1 juni, nr. 22 t/m 26 oktober, nr. 43) verschijnt een voorloper van
Marijn bij de Lorredraaiers (1965), met tekeningen van Hans Kresse. Diekmann
verhuist op 5 juni naar de Singel 226 te Dordrecht. Samen met regisseur Ben Slort
maakt Diekmann een bedrijfsfilm over de Meterfabriek in Dordrecht.

1964
Op 12 november krijgt Diekmann voor En de groeten van Elio (1961) de Deutscher
Jugendbuchpreis. Het vertaalde boek wordt bewerkt tot hoorspel op de Duitse radio
uitgezonden. Mede door de inzet van Diekmann wordt de Staatsprijs voor Kinderen
Jeugliteratuur ingesteld. Ze neemt zitting in de jury voor de Nienke van Hichtum-prijs.

1965
In mei woont Diekmann haar eerste congres van jeugdboekenschrijvers uit Oost- en
West-Europa bij in Mainau (BRD). Vanaf 12 juni presenteert Diekmann een aantal
malen voor de VARA het tv-programma ‘Pak een boek’, waarin zij elke aflevering
samen met een jury van kinderen tussen elf en zestien jaar een tiental boeken
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bespreekt. Samen met regisseur Ben Slort maakt Diekmann eind 1965, begin 1966
een bedrijfsfilm over koffiefabriek Rombouts in Antwerpen.

1966
Samen met Wim Ottervanger maakt Diekmann een reclamefilm en -brochure voor
papierfabriek Vromen in Doetinchem. Diekmann woont opnieuw een
schrijverscongres in Mainau bij. Ze schrijft er in april en mei een aantal artikelen
over in de Haagsche Courant. In september verblijft ze twee weken in Praag. Vanaf
dit jaar tot 1993 zal zij jaarlijks één, soms twee keer naar Praag gaan voor een paar
weken, voornamelijk in verband met vertaalprojecten.

1967
Eind mei neemt Diekmann de opdracht aan een dertiendelige tv-serie voor de NTS
(Nederlandse Televisie Stichting) te schrijven onder de werktitel Paarden-Jonnie.
Door zogenaamde vertraging van de productie van de Floris-serie, wordt het project
begin 1969 afgeblazen. Een artikel in de Volkskrant en een vergadering van de
Werkgroep Jeugdboekenschrijvers zorgen voor onderhandelingen over
standaard-contracten tussen tv en auteurs. Eind november woont zij een
literatuurcongres bij in Weimar (DDR).

1968
Van 1 maart 1968 tot 1 maart 1970 zit Diekmann in het bestuur van het PEN-centrum
Nederland.

1969
Diekmann koopt in mei een flat in Scheveningen (Zeekant 100k), waar ze vanaf 30
juni gaat wonen. Het is tot op heden haar vaste stek. Ze zit in de jury voor de
(eenmalig uitgereikte) Kinderboekenprijs van de Stichting Kinderbelangen. Op 16
oktober arriveert Diekmann op Curaçao. Ze blijft een aantal maanden op de Antillen,
waar ze lezingen houdt op scholen en in bibliotheken van de beneden- én de
bovenwindse eilanden. Ook heeft ze intensief contact met de ‘aanstichters’ van de
opstand op 30 mei.

1970
Tussen 14 en 30 januari verschijnt in de Haagsche Courant een zestal artikelen van
Diekmann over de Antillen van ná de opstand. De artikelen zijn onderdeel van het
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boek Een doekje voor het bloeden. (Koninkrijksverband) (1970).Tussen 10 oktober
en 26 juni 1971 schrijft ze een aantal artikelen over jeugdliteratuur in het weekblad
Libelle. Op 5 november reikt de minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk
werk, Dr. M.A.M. Klompé, de driejaarlijkse Staatsprijs voor Kinder- en
Jeugdliteratuur uit aan Diekmann voor haar hele oeuvre. De jury bestaat uit prof.dr.
N.C.A. Perquin (voorzitter), Harriët Laurey, Annie M.G. Schmidt, A.P. Dammer,
Karel Eykman, Eelke de Jong, Henk van Kerkwijk en H.J. Kompen (secretaris). Zelf
zit ze in de jury voor het Kinderboek van het jaar.

1971
Van oktober tot en met maart 1972 verschijnt in de maandelijkse bijlage Varagids
Extra (nr. 1 t/m 6) een voorpublicatie van Total Loss, weetjewel (1973), met illustraties
van Berna van Rest.
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1972
In juni en juli verblijft Diekmann op de Caribische eilanden St. Vincent, Palm Island,
Union Island en Carriacou. In samenwerking met de Haagse Kunststichting voor de
Jeugd begint Diekmann een leesproject op scholen in het Lager Beroepsonderwijs.
De zogenaamde ‘boek-ins’ zijn jarenlang een succes. Ook bezoekt Diekmann veel
Haagse lagere scholen in het kader van Schrijvers op School (SOS) en ‘Schrijvers in
de klas’.

1973
Diekmann stapt als auteur over van Leopold naar Em. Querido's uitgeverij. Zij wordt
adviseur van uitgeverij Leopold en coacht jonge, aankomende auteurs op de Antillen
en in Nederland. Voor Libelle (nr. 26 t/m 29) schrijft zij een vierdelige serie ‘Op
zoek naar een eigen paradijs’ over de Caribische eilanden St. Vincent en Carriacou,
waar zij zich had willen vestigen. In augustus weigert Diekmann de uitnodiging
zitting te nemen in de jury voor de Staatsprijs voor Kinder- en Jeugdliteratuur. Ze
maakt principieel bezwaar tegen de verschillende geldbedragen die gekoppeld zijn
aan de Staatsprijzen voor ‘volwassen’ literatuur en jeugdliteratuur (resp. 8000 en
5000 gulden).

1974
Diekmann werkt mee aan een film van Jeroen Kamphoff over de bouw van het
Marriott Hotel in Amsterdam. In augustus verblijft ze twee weken in Oost-Berlijn
(DDR). Op 30 september wordt kleindochter Jessica Kamphoff geboren. Van 20
december tot 5 februari 1975 verblijft Diekmann op Curaçao en in Colombia, waar
zij respectievelijk Diana Lebacs en Siny van Iterson coacht.

1975
In de laatste weken van haar verblijf op Curaçao begint Diekmann met het coachen
van Sonia Garmers. Op 19 december krijgt Diekmann in Den Haag de Nienke van
Hichtum-prijs van de Jan Campert-stichting voor Dan ben je nergens meer (1975).
De jury bestaat uit Gertie Evenhuis, Paul Biegel, Gerrit Borgers, Pierre H. Dubois,
Jacques den Haan en Harry Scholten.

1977

Ogen in je achterhoofd. Over Miep Diekmann

Op 12 januari zendt de IKON de tv-film Jossy wordt een indiaan uit (regie Frank
Zichem), naar het gelijknamige boek van Diekmann. Op 19 oktober wordt de
jeugdroman Milena van de Tsjechische auteur Jan Procházka, vertaald door Diekmann
en Erie Spoelstra, bekroond met een Zilveren Griffel. Diekmann zit in de jury voor
de Nienke van Hichtum-prijs.

1978
Op 26 juni wordt kleindochter Katja Kamphoff geboren. Op 11 oktober krijgt
Diekmann voor Wiele wiele stap (1977) een Gouden Griffel van de Stichting CPNB.
De jury bestaat uit John Verhallen, Elly Mooi, Rian Waltz-van de Sande, Atty Roest,
Piejeer Maas, Mieke Boulogne en Riane Luiks-Kramer. Voor de KRO-schoolradio
is Diekmann in oktober ‘Schrijfster van de Maand’.

1979
Op 7 juni krijgt Diekmann in Haarlem de Laurens Jansz. Costerprijs voor ‘haar
verdiensten voor het kinderboek in het algemeen en haar aandacht voor de
ontwikkelingslanden in haar werk in het bijzonder.’ De jury bestaat uit Jan G. Elburg,
M.J. Boele van Hensbroek-Reesink en A.J. Moerkercken van der Meulen. Diekmann
spreekt op het PEN-congres in Rio de Janeiro (15 t/m 21 juli). Ook woont zij een
schrijverscongres bij in Oost-Berlijn. Ze zit in de jury voor de Nienke van
Hichtum-prijs en voor de Gouden en Zilveren Griffels. Tevens wordt ze voorzitter
van de Nederlandse sectie van de IBBY. Dit voorzitterschap draagt ze in 1982 over
aan Jan de Zanger.

1980
Op 1 oktober wordt Stappe stappe step (1979) onderscheiden met een ‘Vlag en
Wimpel’ van de Stichting CPNB.

1981
Op 7 oktober krijgt Diekmann de Boekensleutel van de Stichting CPNB voor Ik heb
geen naam (1980), dat zij samen met de Tsjechische Dagmar Hilarová schreef. De
jury bestaat uit Petra Barnard, Nelly Battjes, Rien Haak, Fred Ligthart, Mara Piek,
Mien Spiro en Dolf Verroen. De onderscheiding ‘Boekensleutel’ is in 1979 ingesteld
en wordt incidenteel toegekend. De prijs is bestemd voor een kinderboek dat
‘ongekende perspectieven opent voor de toekomst met betrekking tot techniek,
uitvoering, inhoud of lezersgroep waarvoor de uitgave bestemd is’. Diekmann maakt
weer een werkreis naar de Antillen. Op verzoek van Alice van Romondt (directrice
openbare bibliotheek Aruba) zal zij tot 1988 elk jaar drie tot vier maanden op Aruba
verblijven om jonge Arubaanse auteurs te coachen.
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1982
Van 3 juni tot en met 28 september 1985 zijn wekelijks de door Diekmann geschreven
verhaaltjes van Hannes en Kaatje te horen in het NCRV-radioprogramma Kletsmajoor.
Programma voor kleuters. Op 13 oktober gaat in Diligentia te Den Haag het toneelstuk
Total Loss door het Nederlands Jeugdtheater in première. Het betreft een reizende
voorstelling die is gemaakt in opdracht van de Jan Campert-stichting. Op 14 december
neemt Diekmann in Den Haag de Italiaanse Premio d'Oro (‘per la sezione
documentazione e testimonianze’) voor Ik heb geen naam in ontvangst uit handen
van dr. R. Bauer-van Wechem, hoogleraar aan de Universiteit van Leiden en jurylid
voor de Premio Europeo di Letteratura Giovanile.
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1983
Op 26 oktober krijgen Diekmann en Hilarová in Warschau voor Ik heb geen naam
de Janusz Korczak-prijs van de Poolse sectie van de IBBY.

1984
Begin februari verschijnt het eerste boek bij uitgeverij Charuba, Mosa's eiland van
Desiree Correa. Op 17 september start de NOT (Nederlandse Onderwijs Televisie)
een vierdelige tv-serie, gebaseerd op Wiele wiele stap. Op 1 november wordt kleinzoon
Tim Kamphoff geboren.

1986
Diekmann gaat terug naar uitgeverij Leopold. In februari krijgt Hannes en Kaatje,
2 in een straatje (1985) van de jury van de tijdschriften Kinderen, Bobo. Het
kleuterblad vol verrassingen en de KRO (Katholieke Radio Omroep) de ‘Pluim van
de Maand’. Op 8 oktober wordt het boek met kleuteravonturen onderscheiden met
een ‘Vlag en Wimpel’ van de Stichting CPNB. Voor de kinderpagina ‘Lange snuit’
van het weekblad Margriet schrijft Diekmann tussen 16 mei 1986 (nr. 21) en 29
november 1991 (nr. 49) diverse verhaaltjes.

1987
Op 3 december nemen Diekmann en haar schoondochter Marlieke van Wersch te
Padua de Premio Assoluto ‘Pier Paolo Vergerio’ in ontvangst voor Hoe schilder hoe
wilder (1986). In eigen land werd het boek op 30 september bescheidener
onderscheiden met een ‘Vlag en Wimpel’ van de Stichting CPNB. Ook Hannes en
Kaatje en het rommellaatje (1986) krijgt een ‘Vlag en Wimpel’.

1988
Diekmann en Van Wersch tekenen op 11 januari beroep aan tegen de beslissing van
het Fonds voor de Letteren om hun voor Hoe schilder hoe wilder geen aanvullend
honorarium toe te kennen wegens ‘onvoldoende literaire kwaliteit’. Op 18 april stelt
de Commissie van Beroep hen in het gelijk.

1991
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Diekmann wordt op 25 maart genomineerd voor de Publieksprijs voor het Nederlandse
Boek, dit jaar in het genre Kinder- en Jeugdliteratuur. Ze zit in de jury voor de Jenny
Smelik-IBBY-prijs.

1993
Diekmann is eregast op het Arubaanse Kinderboeken- en Kinderfilmfestival (1
november tot 10 december), georganiseerd door de stichting culturele manifestaties
Nederlandse Antillen, Nederland, Aruba (NANA).

1994
Tijdens het PEN-congres te Praag (van 6 tot 12 november) wordt Diekmann
onderscheiden met het erelidmaatschap van de Tsjechische PEN-club, vanwege haar
grote verdienste als promotor van het Tsjechische kinderboek en haar koerierschap
namens PEN Nederland ten behoeve van dissidente auteurs. De Annejet-reeks wordt,
bewerkt tot een zesdelige serie, uitgezonden voor de Tsjechische televisie.

1995
Diekmann opent op 17 januari een tentoonstelling over kinderboeken van de
Tsjechische uitgeverij Albatros en de illustraties van Adolf Born in de Openbare
Bibliotheek te Voorburg.

1998
Van 1 oktober tot en met 9 mei 1999 wijdt het Letterkundig Museum te Den Haag
een overzichtstentoonstelling aan leven en werk van Diekmann.
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Chronologisch overzicht van eerste drukken van Miep Diekmann
(met verkorte vermelding van de herdrukken)
samengesteld door Erna Staal
Voltooid verleden tijd. Meisjesroman. [Omslagtekening H. Baumgarten].
West-Friesland, Hoorn 1947, 304 blz.
Panaderio Pan. [Omslagtekening H. Baumgarten]. West-Friesland, Hoorn
[1947], 340 blz.
Wereld van twee. [Omslagtekening H. Baumgarten]. West-Friesland, Hoorn
[1948], 248 blz.
En wat kan ik?. Omslagtekening en illustraties van Hans Borrebach.
West-Friesland, Hoorn [1949], 244 blz.
Anders is niet altijd beter. Illustraties van Emile Brumsteede.
West-Friesland, Hoorn [1954], 212 blz.
[Tweede druk]. Omslag en illustraties van Vangé. Witte Raven jeugdpockets,
M 60. [1963], 176 blz.
[Derde druk]. Omslag en illustraties van Herson. [1970].
Marmouzet. Roman voor oudere meisjes. Met illustraties van Nic. Blans.
West-Friesland, Hoorn [1954], 248 blz.
Tweede druk. Roman voor jonge mensen. [Omslag J. Hartman]. Leopold, Den
Haag 1958, 224 blz.
Viermaal Lodewijk. Een verhaal voor kinderen van 8-12 jaar.
Illustraties van Nic Blans. West-Friesland, Hoorn [1955], 136 blz.
[Tweede druk]. Herziene uitgave, eerste druk. Omslag en illustraties: Fiel van
der Veen. Omslag design: Fiel van der Veen. 1987, 108 blz.
Mariëtte. Illustraties van Nic. Blans. West-Friesland, Hoorn [1955], 156 blz.
Tweede druk. Omslag en illustraties van Vangé. Witte Raven jeugdpockets. M
62. [1963], 144 blz.
De boot vertrekt zonder Claartje. Omslag en illustraties van Hans Borrebach.
West-Friesland, Hoorn 1955, 172 blz.
[Tweede druk]. Omslag en illustraties van Hans Borrebach.
Witte Raven jeugdpockets, M 33. [1962], 144 blz.
Annejet stelt zich voor. Met tekeningen van W.P. Lap. West-Friesland, Hoorn
[1956], 92 blz.
[Tweede druk]. Omslag en illustraties van Herson. Witte Raven jeugdpockets,
JM 228. [1968], 128 blz. [Derde druk] 1970.
Annejet helpt een handje. Met tekeningen van W.P. Lap. West-Friesland, Hoorn
[1956], 92 blz.
[Tweede druk]. Omslag en illustraties van Herson. Witte Raven jeugdpockets,
JM 229. [1968], 112 blz. [Derde druk] 1970.
Annejet wint de laatste ronde. Met tekeningen van W.P. Lap. West-Friesland,
Hoorn [1956], 92 blz.
[Tweede druk]. Omslag en illustraties van Herson. Witte Raven jeugdpockets,
JM 230. [1968], 120 blz. [Derde druk] 1970.
Een spel van schijn. Met tekeningen van Hans Borrebach. De Zonnereeks voor
oudere meisjes. West-Friesland, Hoorn [1956], 188 blz.
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[Tweede druk]. Witte Raven jeugdpockets, M 106. [1965], 160 blz.
[Derde druk]. Omslag en illustraties van Herson. [1970].
De boten van Brakkeput. Illustraties en omslagontwerp Jenny Dalenoord.
Leopold, Den Haag 1956, 148 blz.
Tweede druk 1957.
Derde druk 1958.
Vierde druk 1961.
Vijfde druk 1966.
Zesde druk 1969.
Zevende druk. Omslagontwerp door The Tjong Khing. Illustraties door Jenny
Dalenoord. 1975.
Achtste druk 1980.
Negende druk. Omslag en illustraties Jenny Dalenoord. 1982, 156 blz.
Tiende druk 1987.
Elfde druk. Jeugdsalamander. Em. Querido, Amsterdam 1992, 152 blz.
Padu is gek. Met [omslag en] tekeningen van Jenny Dalenoord.
Leopold, Den Haag 1957, 120 blz.
Tweede druk 1960.
Derde druk 1971.
Vierde druk. Omslagontwerp en illustraties door Jenny Dalenoord. 1979.
Vijfde, herziene druk. Omslag The Tjong Khing. 1984, 104 blz.
Zesde druk. Omslagillustratie Annemarie van Haeringen.
Omslagontwerp Marjo Starink. Tekeningen Jenny Dalenoord.
Amsterdam 1991, 104 blz.
Een mens tekort. [Omslagtypografie H. Salden]. Leopold, Den Haag 1957, 192
blz.
Annejet laat het er niet bij zitten. Met tekeningen van W.P. Lap.
[Eerste druk]. 1e-5e duizendtal. West-Friesland, Hoorn [1957], 92 blz.
[Tweede druk]. 5e-8e duizendtal. [1960].
[Derde druk]. Omslag en illustraties van Herson. Witte Raven jeugdpockets,
JM 231. [1968], 112 blz. [Vierde druk] 1970.
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Annejet knipt de kaartjes. Met tekeningen van W.P. Lap. [Eerste druk]. 1e-6e
duizendtal. West-Friesland, Hoorn [1958], 100 blz.
[Tweede druk]. 6e-9e duizendtal. [1958].
[Derde druk]. Omslag en illustraties van Herson. Witte Raven jeugdpockets,
JM 232. [1968], 136 blz.
[Vierde druk] 1970.
Nooit meer een lampion. Voor de jeugd van 13 jaar en ouder. Illustraties en
omslagontwerp van Jenny Dalenoord. Leopold, Den Haag 1958, 236 blz.
Tweede, bewerkte druk. Omslagontwerp en illustraties door The Tjong Khing.
1976, 184 blz.
Gewoon een straatje. Illustraties en omslagontwerp van Jenny Dalenoord.
Leopold, Den Haag 1959, 160 blz.
Tweede druk 1964.
Derde druk 1972.
Vierde druk 1980.
Vijfde, herziene druk 1986.
Driemaal is scheepsrecht. Roman voor de oudere jeugd. Geïllustreerd door
Gerard van Straaten. Leopold, Den Haag 1960, 232 blz.
Tweede druk. Omslagontwerp door Dick de Wilde. 1970, 228 blz.
Derde druk. Omslagontwerp door Dick Stolwijk. 1978.
Het varken dat spaarvarken wilde zijn. Nutsspaarbank, [Den Haag 1960], 20
blz. (omslag meegeteld).
En de groeten van Elio. Roman voor de oudere jeugd. Geïllustreerd door Jenny
Dalenoord. Leopold, Den Haag 1961, 284 blz.
Tweede druk 1962.
Derde druk 1972.
Vierde druk 1980.
Vijfde druk. Omslagtekening Annemarie van Haeringen.
Omslagontwerp Marjo Starink. Illustraties Jenny Dalenoord.
Amsterdam 1996, 288 blz.
Als je het nog niet wist. Voorlichting en levenskunst voor teenagers. Tekening
en omslagontwerp O. Dicke. Ten Brink, Amsterdam/Meppel 1961, 204 blz.
Tweede en derde druk [1962].
Vierde druk [1963].
Vijfde druk [1964].
Zesde druk [1967], 212 blz.
Andere mensen zijn ook gewoon. Omslagfoto dr. C.F.A. Bruining, Oegstgeest.
Gemeente Utrecht 1962, 72 blz.
Miep Diekmann en Piet Heus, Mozaiek. Bloemlezing voor het lager onderwijs.
Deel 1 t/m 11. Eerste t/m zesde leerjaar. Illustraties van R.N. Bär en J. van Reek.
Van Goor Zonen, Den Haag 1962-1963.
Tweede druk. Deel 1 t/m 9. 1967-1968.
Nildo en de maan. Prentjes van Jenny Dalenoord. Een serie leesboekjes voor
de lagere school in de Nederlandse Antillen, ‘Cu luz na man’. J.B. Wolters,
[Groningen] [1963], 44 blz. (omslag meegeteld).
Tweede druk [1967].
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[Derde druk]. Omslagontwerp en illustraties door The Tjong Khing. Leopold,
Den Haag 1975, 40 blz.
Wie zei dat we zo schoon zijn? Omslag en illustraties Otto Dicke.
Leopold, Den Haag 1964, 224 blz.
Jossy wordt een indiaan. Prentjes van Jenny Dalenoord. Een serie leesboekjes
voor de lagere school in de Nederlandse Antillen, ‘Cu luz na man 2’. J.B.
Wolters, [Groningen] [1964], 64 blz.
Tweede druk [1968].
[Derde druk]. Illustraties en omslagontwerp Jenny Dalenoord. Leopold, Den
Haag 1968, 76 blz.
[Vierde druk]. Illustraties en omslagontwerp door The Tjong
Khing. 1975.
Vijfde druk 1982.
Shon Karko. Prentjes van Jenny Dalenoord. Een serie leesboekjes voor de lagere
school in de Nederlandse Antillen, ‘Cu luz na man 3’. J.B. Wolters, [Groningen]
[1964], 68 blz. (omslag meegeteld).
Tweede druk [1968].
[Derde druk]. Illustraties en omslagontwerp van Jenny Dalenoord. Leopold,
Den Haag [1968], 80 blz.
[Vierde druk]. Illustraties en omslagontwerp door The Tjong Khing. 1977, 68
blz.
Vijfde, herziene druk 1982, 80 blz.
[Zesde druk]. Ontwerp omslag Studio Woltersgroep Groningen. Illustratie
omslag Marja Meijer. Junior Lijsters 1995/2.
Wolters-Noordhoff, Groningen 1995, 80 blz.
Mijn lama. Foto's Lies Wiegman. Esso Nederland, Den Haag 1964, 48 blz.
Marijn bij de Lorredraaiers. Roman voor de oudere jeugd. Illustraties en
omslagontwerp door Dick de Wilde. Leopold, Den Haag 1965, 332 blz.
Tweede druk 1967.
Derde druk 1972.
Vierde druk 1978.
Vijfde druk 1979.
Zesde druk 1981.
Zevende druk. Omslagtypografie Marjo Starink. Amsterdam 1987, 336 blz.
Achtste druk 1990.
[Negende druk]. Illustraties Dick de Wilde. Jonge Lijsters, Wolters-Noordhoff,
Groningen 1994.
Dat danst en doet maar. Met illustraties van Otto Dicke. Katholiek Cultureel
Verband van Dansleraren ‘San Filippo Neri’, [Tilburg] juni 1965, 40 blz.
[Tweede druk]. [1967?]
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Geen mens is van de ander. Gemeente Utrecht 1965, 64 blz. Tweede druk. Van
Goor & Zonen, Den Haag/Brussel 1968.
Meisjes zoals jij. Verhalen uit de Nederlandse jeugliteratuur bijeengebracht
door Miep Diekmann. Omslagtekening Otto Dicke. Illustraties Martin Mol.
Born, Assen 1965, 176 blz.
De schoonste dag. Prentjes van Jenny Dalenoord. Cu luz na man 4. Een serie
leesboekjes voor de lagere school in de Nederlandse Antillen. J.B. Wolters,
[Groningen] [1967], 72 blz. Tweede druk [1969].
Een liedje voor een cent. Illustraties en omslagontwerp door Johan Valentijn.
Leopold, Den Haag 1969, 40 blz.
Tweede druk. Omslag, illustraties en typografie: Ivo de Weerd. 1978, 60 blz.
Een doekje voor het bloeden. (Koninkrijksverband). Omslagontwerp door Gerrit
Noordzij. Omslagfoto door Th.J. Marks. Leopold, Den Haag 1970, 136 blz.
De dagen van Olim. Omslagontwerp door Estelle van Bilderbeek. Leopold, Den
Haag 1971, 232 blz.
[Tweede druk]. Vormgeving Cream, Creative Services. Bulk-Boek Brugreeks
Nr. 3. Knippenberg, Amsterdam [1976], 32 blz. (omslag meegeteld).
Tweede [derde] druk, Leopold, Den Haag 1979.
Derde [vierde] druk 1980.
Vierde [vijfde] druk 1982.
Vijfde [zesde] druk. Omslagillustratie Bettina Anrich-Wölfel. Omslagtypografie
Marjo Starink. 1987.
Zesde [zevende] druk 1989.
Het geheim van Dakki Parasol. Omslagontwerp en illustraties door Jenny
Dalenoord. Leopold, Den Haag 1971, 104 blz. [Eerder verschenen onder de
titel: De schoonste dag, 1967]. Tweede druk 1982, 108 blz.
Boek oké! Leesstof voor het lhno verzameld en bewerkt door Miep Diekmann.
Deel 1: voor 12 t/m 14-jarigen. Nijgh & Van Ditmar Educatief, Den Haag 1972,
160 blz.
Boek oké! Leesstof voor het lhno verzameld en bewerkt door Miep Diekmann.
Deel 2: voor 15 t/m 17-jarigen. Nijgh & Van Ditmar Educatief, Den Haag 1972,
176 blz.
Total Loss, weetjewel. Met [omslag en] tekeningen van The Tjong Khing. Em.
Querido, Amsterdam 1973, 152 blz.
Tweede druk 1974.
Derde druk 1977.
Vierde druk 1979.
Vijfde druk. Omslag The Tjong Khing en J. Tapperwijn. 1984. Zesde druk.
Jeugdsalamander. 1991.
Iedereen doet maar! Omslag en illustratie van Herson. Annejetserie 6. Witte
Raven jeugdpockets, M 334. West-Friesland, Hoorn 1974, 144 blz.
[Tweede druk]. Omslag: Herson. [1982].
[Derde druk]. Omslagillustratie: Herson. Illustraties: Ruud Bruijn. Herziene
uitgave, eerste druk. Annejet serie 6. Witte Raven jeugdpockets, M 566.
Hoorn/Kampen 1996, 128 blz.
Stuivertje wisselen. Omslag en illustratie van Herson. Annejetserie 7. Witte
Raven jeugdpockets, M 335. West-Friesland, Hoorn 1974, 144 blz.
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[Tweede druk]. Omslag: Herson. [1982].
[Derde druk]. Omslagillustratie: Herson. Illustraties: Ruud Bruijn. Herziene
uitgave, eerste druk. Annejet serie 7. Witte Raven jeugdpockets, M 567.
Hoorn/Kampen 1996, 128 blz.
Dan ben je nergens meer. Band: The Tjong Khing. Em. Querido, Amsterdam
1975, 160 blz.
Tweede druk 1979.
Derde druk. Illustraties: The Tjong Khing. 1983.
Slavenarts. Tekeningen Dick de Wilde. De Sikkel n.v., Antwerpen 1975, 32
blz.
Wiele wiele stap. Met [omslag en] tekeningen van The Tjong Khing. Querido
junior. Em. Querido, Amsterdam 1977, 32 blz.
Tweede t/m zevende druk 1978.
Achtste t/m elfde druk 1979.
Twaalfde druk 1981.
Dertiende druk 1982.
Veertiende druk 1983.
Vijftiende druk 1985.
Zestiende druk 1987.
Zeventiende druk 1990.
Achttiende druk 1992.
Negentiende druk 1995.
Mens te koop. Illustraties en omslagontwerp door Dick de Wilde. Leopold,
Amsterdam 1977, 72 blz.
[Eerder verschenen onder de titel: Geen mens is van de ander, 1965].
Zeg 't maar. Een groot verhalenboek om voor te lezen aan kinderen van 4 tot 7
jaar. Tekeningen Fiel van der Veen. Didactische aanwijzingen en
verwerkingsmateriaal ontworpen door Trijn Faber et.al. Liedjes van Henk van
der Molen gezongen door Martine Bijl. Wolters-Noordhoff, Groningen 1978,
176 blz. [+ grammofoonplaat 45 toeren].
Tweede druk. Met tekeningen van The Tjong Khing.
Em. Querido, Amsterdam 1981, 152 blz.
Stappe stappe step. Met [omslag en] tekeningen van The Tjong Khing. Querido
junior. Em. Querido, Amsterdam 1979, 32 blz.
Tweede t/m vierde druk 1979.
Vijfde druk 1980.
Zesde druk 1981.
Zevende druk 1985.
Achtste druk 1989.
Negende druk 1993.
Miep Diekmann en Dagmar Hilarová, Ik heb geen naam. Uit het dagboek van
een vijftien-jarige. Vertaling Olga Krijtová en
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Miep Diekmann. Omslag illustraties boekverzorging Ralph Prins. Leopold,
[Den Haag] 1980, 160 blz.
Tweede druk t/m vierde druk 1981.
[Vijfde druk]. Omslagillustratie Eveline Berghuis. BulkBoek Brugreeks/Nr. 24.
Knippenberg, Amsterdam 1983, 48 blz. (omslag meegeteld).
Vijfde [zesde] druk, Leopold, 1985.
[Zevende] Met grote letters. De Mouter, Dommelen 1989, 220 blz.
Zesde [achtste] druk. Omslag Rob Nuijten. Leopold, Amsterdam 1990, 136 blz.
[Negende druk]. Omslagontwerp Mayleen de Hoog. Penta Basics Nr. 96B09.
Bulkboek, Amsterdam 1996/1997, 144 blz.
De prinses van Zweelo. Omslagontwerp door Zuzana Skalniková. [Eerste druk].
Tweede, geheel herziene uitgave. Leopold, Den Haag 1981, 168 blz.
[Eerder verschenen onder de titel: Een mens tekort, 1957].
Geen enkel verdriet duurt honderd jaar. Met [omslag en] tekeningen van Jenny
Dalenoord. Em. Querido, Amsterdam 1982, 140 blz.
Ik en jij spelen wij. Met [omslag en] tekeningen van The Tjong Khing. Em.
Querido, Amsterdam 1982, 32 blz.
Tweede druk 1985.
Derde druk 1991.
Hannes en Kaatje, wat is dat voor praatje? Met [omslag en] tekeningen van
The Tjong Khing. Em. Querido, Amsterdam 1983, 140 blz.
Tweede druk 1984, 144 blz.
Derde druk. Jeugdsalamander. 1990, 152 blz.
Vierde druk 1992.
Zonder Claartje. Omslag: Reintje Venema. Herziene uitgave, eerste druk.
West-Friesland, Hoorn 1983, 160 blz.
[Eerder verschenen onder de titel: De boot vertrekt zonder Claartje, 1955].
[Tweede druk]. De tekst werd voor deze editie geheel herzien. Omslagillustratie:
Herson. Witte Raven Familie- en Streekromans, M33. West-Friesland, Hoorn
1993, 160 blz.
Klik klik... ik. [Fotoalbum]. Met tekeningen van The Tjong Khing. De Viergang,
Amsterdam 1984, 24 blz.
Hannes en Kaatje, 2 in een straatje. Met [omslag en] tekeningen van The Tjong
Khing. Em. Querido, Amsterdam 1985, 152 blz.
Tweede druk 1986.
Derde druk. Jeugdsalamander. 1991.
Vierde druk 1992.
Hannes en Kaatje, een koekje met een gaatje. Oude en nieuwe decemberverhalen.
Met [omslag en] tekeningen van The Tjong Khing. Em. Querido, Amsterdam
1985, 80 blz.
[Een aantal verhalen uit deze bundel verscheen eerder in: Hannes en Kaatje,
wat is dat voor praatje, 1983, en Hannes en Kaatje, 2 in een straatje, 1985].
Annejet en de jongens. Omslag en illustraties Ruud Bruijn. West-Friesland,
Hoorn 1985, 208 blz.
[Eerder verschenen onder de afzonderlijke titels: Annejet stelt zich voor, 1956,
Annejet helpt een handje, 1956, en Annejet wint de laatste ronde, 1956].
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En waar woon jij? Met tekst van Miep Diekmann en tekeningen van Jozef
Paleček. Oorspronkelijke titel: Und wo wohnst Du? Nederlandse tekst Uitgeverij
Leopold onder het imprint De Vier Windstreken, 1985, 32 blz., eerste en laatste
blz. geplakt tegen de binnenzijde van de band.
Dubbeldikke vrienden. Tekst van Miep Diekmann. Illustraties van Irmtraut
Korth-Sander. Oorspronkelijke titel: Dicke Freunde. De Vier Windstreken, Den
Haag 1985, 32 blz., eerste en laatste blz. geplakt tegen de binnenzijde van de
band.
Hannes en Kaatje en het rommellaatje. Met [omslag en] tekeningen van The
Tjong Khing. Em. Querido, Amsterdam 1986, 160 blz.
Tweede druk 1987.
Derde druk. Jeugdsalamander. 1993.
Miep Diekmann en drs. Marlieke van Wersch, Hoe schilder hoe wilder. Leiden.
Omslagillustratie Fiel van der Veen. Leopold, [Den Haag] 1986, 192 blz.
Verliefd? Hoezo? Omslag en illustraties Ruud Bruijn. West-Friesland, Hoorn
1986, 160 blz.
[Eerder verschenen onder de afzonderlijke titels: Annejet knipt de kaartjes,
1958, en Annejet laat het er niet bij zitten, 1957].
[Tweede druk]. Illustraties Ruud Bruijn. Ontwerp omslag Studio
Wolters-Noordhoff. Illustratie omslag Anjo Mutsaers. Vroege Lijsters 1993,
nr. 2. Wolters-Noordhoff, Groningen 1993, 208 blz.
[Derde druk] Omslagillustratie: Herson. Illustraties: Ruud Bruijn. Herziene
uitgave, eerste druk. Annejet serie 4. Witte Raven jeugdpockets, M 563.
Hoorn/Kampen 1995, 128 blz. [Eerder verschenen onder de titel: Annejet laat
het er niet bij zitten, 1957].
Annejet en het stuivertje wisselen. Omslag en illustraties: Ruud Bruijn.
Omslagontwerp: Pieter Groot. West-Friesland, Hoorn 1986, 208 blz.
[Eerder verschenen onder de afzonderlijke titels: Iedereen doet maar, 1974 en
Stuivertje wisselen, 1974].
Luie uil. Met tekst van Miep Diekmann en tekeningen van Marcus Pfister.
Oorspronkelijke titel: Die müde Eule. Nederlandse uitgave De Vier Windstreken,
Den Haag 1986, 32 blz., eerste en laatste blz. geplakt tegen de binnenzijde van
de band.
Er zit een dwerg op een berg. Tekst van Miep Diekmann. Illustraties van Maura
Fazzi en Peter Kühner. Oorspronkelijke tekst: Kurt Baumann. Oorspronkelijke
titel: Es sitzt ein Zwerg auf
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einem Berg. Nederlandse uitgave De Vier Windstreken, Den Haag 1986, 32
blz., eerste en laatste blz. geplakt tegen de binnenzijde van de band.
Miep Diekmann en drs. Marlieke van Wersch, Hoe schilder hoe wilder. Haarlem.
Leopold, [Amsterdam] 1988, 248 blz.
Zeg 't maar 1. Met [omslag en] tekeningen van The Tjong Khing.
Jeugdsalamander. Em. Querido, Amsterdam 1988, 112 blz. [De eerste vijftien
verhalen uit Zeg 't maar, 1978].
Tweede druk 1992.
Zeg 't maar 2. Met [omslag en] tekeningen van The Tjong Khing.
Jeugdsalamander. Em. Querido, Amsterdam 1989, 120 blz. [De laatste vijftien
verhalen uit Zeg 't maar, 1978].
Tweede druk 1991.
Krik. Omslagtekening en illustraties The Tjong Khing. Omslagtypografie Marjo
Starink. Leopold, Amsterdam 1989, 176 blz.
Het grote boek van Hannes en Kaatje. Met [omslag en] tekeningen van The
Tjong Khing. Em. Querido, Amsterdam 1989, 280 blz.
[Alle verhalen uit deze bundel verschenen eerder in: Hannes en Kaatje, wat is
dat voor praatje, 1983, Hannes en Kaatje, 2 in een straatje, 1985, Hannes en
Kaatje, een koekje met een gaatje, 1985 en Hannes en Kaatje en het
rommellaatje, 1986].
Tweede druk 1989.
Derde druk 1990.
Vierde druk 1991.
Vijfde druk 1993.
Zesde druk 1997.
Teus Langeneus. Zoals hij geschilderd werd door Stasys Eidrigevičius en in
versjes bezongen door James Krüss en Miep Diekmann. Oorspronkelijke titel:
Hans Naselang. Nederlandse tekst De Vier Windstreken, [Amsterdam] 1989,
32 blz., eerste en laatste blz. geplakt tegen de binnenzijde van de band.
Tweede druk 1990.
Zóóó groot. Illustraties: The Tjong Khing. Averroès stichting, Amsterdam 1993,
24 blz.
Treiterbijter. Zoals hij geschilderd werd door Stasys Eidrigevičius en in versjes
bezongen door Kurt Baumann en Miep Diekmann. Oorspronkelijke titel: Der
sterngrauch Nimmersatt. Nederlandse uitgave De Vier Windstreken,
[Amsterdam] 1993, 32 blz., eerste en laatste blz. geplakt tegen de binnenzijde
van de band.
Lief zijn op bevel. Omslagillustratie: Herson. Illustraties: Ruud Bruijn. Herziene
uitgave, eerste druk. Annejet serie 1. Witte Raven jeugdpockets, M 560.
West-Friesland, Hoorn/Kampen 1994, 128 blz.
[Eerder verschenen onder de titel: Annejet stelt zich voor, 1956].
Pesterijen. Omslagillustratie: Herson. Illustraties: Ruud Bruijn. Herziene uitgave,
eerste druk. Annejet serie 2. Witte Raven jeugdpockets, M 561. West-Friesland,
Hoorn/Kampen 1994, 128 blz.
[Eerder verschenen onder de titel: Annejet helpt een handje, 1956].
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Vijand of vriend? Omslagillustratie: Herson. Illustraties: Ruud Bruijn. Herziene
uitgave, eerste druk. Annejet serie 3. Witte Raven jeugdpockets, M 562.
West-Friesland, Hoorn/Kampen 1995, 128 blz.
[Eerder verschenen onder de titel: Annejet wint de laatste ronde, 1956].
Vakantiebaantje. Omslagillustratie: Herson. Illustraties: Ruud Bruijn. Herziene
uitgave, eerste druk. Annejet serie 5. Witte Raven jeugdpockets, M 565.
West-Friesland, Hoorn/Kampen 1996, 128 blz.
[Eerder verschenen onder de titel: Annejet knipt de kaartjes, 1958].
Ik zie je wel, ik hoor je wel. Met [omslag en] tekeningen van The Tjong Khing.
Em. Querido, Amsterdam 1996, 104 blz. [Alle versjes uit deze bundel verschenen
eerder in Wiele wiele stap, 1977, Stappe stappe step, 1979 en Ik en jij spelen
wij, 1982].
Krik, de prins die trouwen moest. Omslagtekening en illustraties Thé
Tjong-Khing. Omslagtypografie Marjo Starink. Leopold, Amsterdam 1998,
176 blz.
[Eerder verschenen onder de titel: Krik, 1989].
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Vertalingen van afzonderlijk verschenen werken van Miep Diekmann
(met verkorte vermelding van de herdrukken)
samengesteld door Erna Staal
Marmouzet (1954)
Marmouzet. Aus dem Holländischen übersetzt von Gundel Völckers. K.
Thienemann Verlag, Stuttgart 1960, 200 blz.
- Lizenzausgabe, Deutsche Buchgemeinschaft, Berlin/Darmstadt 1962.
Anders is niet altijd beter (1954)
Die Reise nach Curaçao. Aus dem Niederländischen übersetzt von Anne Busch.
Engelbert Verlag, Balve/Sauerland 1974, 188 blz.
Annejet stelt zich voor (1956)
Annejet. Mit Luuk in einer Klasse. Aus dem Holländischen von Helmut Goeb.
Engelbert Verlag, Balve 1966, 96 blz.
Annejet helpt een handje (1956)
Annejet. Zwei und ein Paddelboot. Aus dem Holländischen von Helmut Goeb.
Engelbert Verlag, Balve 1966, 96 blz.
Annejet stelt zich voor (1956)
Annejet helpt een handje (1956)
Annejet zasahuje. Přeložila Olga Krijtová. Lidové Nakladatelstvi, Praha 1972,
176 blz.
- [2. Vyd.]. Annejet a kluci. Translation Olga Krijtová. Ivo Železný, Praha 1992,
176 blz.
Annejet wint de laatste ronde (1956)
Annejet. Das Eis bricht. Aus dem Holländischen von Helmut Goeb. Engelbert
Verlag, Balve 1966, 96 blz.
Annejet laat het er niet bij zitten (1957)
Annejet. Eine unglaubliche Neuigkeit. Aus dem Holländischen von Helmut
Goeb. Engelbert Verlag, Balve 1967, 96 blz.
Annejet knipt de kaartjes (1958)
Annejet. Ferien einmal anders. Aus dem Holländischen von Helmut Goeb.
Engelbert Verlag, Balve 1967, 112 blz.
- 2-4. Auflage 1968.
Annejet wint de laatste ronde (1956)
Annejet laat het er niet bij zitten (1957)
Annejet knipt de kaartjes (1958)
Annejet to tak nenechá. Přeložila Olga Krijtová. Lidové Nakladatelstvi, Praha
1973, 264 blz.
- [2. Vyd.]. Translation Olga Krijtová. Ivo Železný, Praha 1992, 256 blz.
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Spel van schijn (1956)
Deine Chance, Joleen. Aus dem Holländischen übersetzt von Anne Busch.
Engelbert Verlag, Balve/Sauerland 1974, 156 blz.
- 2. Auflage 1974.
De boten van Brakkeput (1956)
The haunted island. Translated by A.J. Pomerans. Methuen, London 1959, 120
blz.
- Dutton, New York 1961, 128 blz.
- Methuen, London 1965.
Die Boote von Brakkeput. Aus dem Holländischen übertragen von Wilhelm
Niemeyer. Westermann, Braunschweig 1959, 144 blz.
- Erste Auflage. O. Maier, Ravensburg 1966, 168 blz.
L'énigme de la Langue Creuse. Traduit du hollandais par Caroline Couwenberg.
Version française de George Borgeaud. Bourrelier, Paris 1961, 136 blz.
Die skuite van Brakput. Uit die Nederlands vertaal deur Tol de Villiers. Tafelberg
Uitgewers, Kaapstad 1961, 120 blz.
Čluny v Brakkeputu. Translation Olga Krijtová. Albatros, Praha, 1969, 96 blz.
Vitrylńyky Solonoho Kolodjazja. Pereklad z niderlandskoji Jaroslav Dowhopolyj.
Veselka, Kyjiv 1988, 144 blz.
Padu is gek (1957)
Padu ist verrückt. Aus dem Holländischen übertragen von Wilhelm Niemeyer.
Westermann Verlag, Braunschweig 1960, 136 blz.
- 2. Auflage, Braunschweig 1961.
- Lizenzausgabe, Deutsche Buchgemeinschaft, Berlin/Darmstadt 1962, 136 blz.
- Erste Auflage in den Ravensburger Taschenbüchern. Otto Maier Verlag,
Ravensburg 1965, 144 blz.
- 3. Auflage, Braunschweig 1966.
Padu se nedá. Translation Olga Krijtová. Práce, Praha 1972, 86 blz.
Kichigai Padu. [In het Japans vertaald door] Shibuzawa Motonori yagu.
Kodansha, Tokyo 1973, 192 blz.
Padu je nor. Prevod Janko Moder. Mladinska Knjiga, Ljubljana 1973, 124 blz.
Padu je chlapik. Translation Júlia Májeková. Mladé Letá, Bratislava 1978, 112
blz.
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Savádnieks Padu. No nīderladiešu valodas tulkojusi Gunta Leja. Liesma, Rīga
1988, 136 blz.
Nooit meer een lampion (1958)
Zwei bunte Lampions. Aus dem Niederländischen übersetzt von Wilhelm
Niemeyer. Engelbert Verlag, Balve/Sauerland 1972, 172 blz.
Gewoon een straatje (1959)
Chichi's grosse Pläne. Aus dem Holländischen übersetzt von Elfe Kaiser. Verlag
für Jugend und Volk, Wien 1962, 140 blz.
Just a street. Translated from the Dutch by Elizabeth Meijer. University of
London Press, London 1963, 128 blz.
- Clarke, Irwin & Company, Toronto 1963.
Store planer. Oversat af Selma Houstrup-Jensen. Høst & Søns Forlag,
København 1964, 120 blz.
Simplemente una calle. Traducción de Eulalia Boada. Ed. Juventud, Barcelona
1973, 128 blz.
En de groeten van Elio (1961)
Und viele Grüsse von Wancho. Aus dem Niederländischen von Wilhelm
Niemeyer. Westermann Verlag, [Braunschweig] [1963], 256 blz.
- 2. Auflage, Braunschweig 1964.
- Schweizer Verlag Haus, Zürich 1964, 192 blz.
- 3. Auflage, Braunschweig 1967.
- Schweizer Verlag Haus, Zürich 1967.
- Buchgemeinschaft Donauland, Wien 1967, 192 blz.
- Auflage als Arena Taschenbuch. Band 1390. Arena, Würzburg 1981, 232 blz.
Mnogo pozdrava, vaš Elio. Prevela Nila Kuzmanić-Svete. Znanje, Zagreb 1985,
180 blz.
Als je het nog niet wist (1961)
Bogen til min datter. Oversat og bearbej af Erik Bertelsen. Chr. Erichsens Forlag,
København 1963, 176 blz.
Nildo en de maan (1963)
Nildo und der Mond. Aus dem Niederländischen übertragen von Jutta und
Theodor Knust. Die Kinderbibliothek. Georg Bitter Verlag KG, Recklinghausen
1970, 64 blz.
Nildo y e luna. Tradukshon di Diane Britten et.al. Redakshon final: Joyce Pereira.
Charuba/Leopold, Oranjestad/Den Haag 1984, 40 blz.
Jossy wordt een Indiaan (1964)
Jossy der Indianerjunge. Deutsche Übersetzung: Jürgen Hillner. Arena Verlag,
Würzburg 1970, 64 blz.
Indian Jossy. Translated by Patricia Crampton. Abelard Schuman, London 1970,
64 blz.
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Jossy bliver indianer. På dansk ved Ragna Kaiser. Gyldendal, [København]
1972, 84 blz.
Jossy ta bira Indjan. Tradukshon na papiamento di Charité Brion et al.
Redakshon final: Joyce Pereira. Charuba/Leopold, Oranjestad/Den Haag 1985,
80 blz.
Shon Karko (1964)
Das Muschelmännchen. Deutsche Übersetzung: Jürgen Hillner. Arena Verlag,
Würzburg 1969, 80 blz.
Tajemný mužíček z mušle. Přeložila Olga Krijtová. Albatros, Praha 1979, 72
blz.
Shon Carcó. Tradukshon di ulandes pa studiantenan di Arubaanse Pedagogische
Academie. Redakshon final Joyce Pereira. Charuba/Leopold, Oranjestad/Den
Haag [1982], 80 blz.
Mijn lama (1964)
Mein Lama. [geen vermelding vertaler] Hallwag, Bern und Stuttgart 1967, 48
blz.
Marijn bij de Lorredraaiers (1965)
Marijn bei den Freibeutern. Aus dem Holländischen übertragen von Wilhelm
Niemeyer. Westermann Verlag, Braunschweig 1967, 348 blz.
- 2. Auflage 1968.
- Kinderbuch Verlag, Berlin 1971, 284 blz.
Slave doctor. Translated from the Dutch by Madeleine Mueller. William Morrow
and Company, New York 1970, 288 blz.
Le chirurgien de la Flibuste. Traduit de la version allemande par Dorothée
Tiocca. Robert Laffont, Paris 1971, 256 blz.
Marijn u pirátů. Translation Stanislava Hřebíčková. Albatros, Praha 1971, 260
blz.
Marijn medzi pirátmi. Translation Júlia Májeková. Mladé Letá, Bratislava 1976,
352 blz.
Marejn medu piratima. Prevela Nila Kuzmanić-Svete. Biblioteka Raspust. Nolit,
Beograd 1985, 252 blz.
Het geheim van Dakki Parasol (1967)
Das Geheimnis von Dakki Parasol. Aus dem Holländischen übersetzt von Jutta
und Theodor Knust. Georg Bitter Verlag, Recklinghausen 1972, 80 blz.
De dagen van Olim (1971)
Zwei Zeiten des Lebens. Aus dem Niederländischen von Siegfried Mrotzek.
Anrich, Neunkirchen im Odenwald 1976, 192 blz.
- Auflage als Gulliver Taschenbuch. Beltz und Gelberg, Weinheim 1996, 282
blz.
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Total Loss, weetjewel (1973)
Uberall wo Mädchen sind, wo Jungen sind. Aus dem Niederländischen von
Wilhelm Niemeyer. Engelbert Verlag, Balve 1974, 172 blz.
Skroten och Katja. Översättning av Mikael Mörling. Prisma, Stockholm [1979],
136 blz.
Iedereen doet maar! (1974)
Stuivertje wisselen (1974)
Annejet má problémy. Přeložila Olga Krijtová. Mladá Fronta, Praha 1978, 220
blz.
- [2. Vyd.]. 1986, 168 blz.
- [3. Vyd.]. Ivo Železný, Praha 1992, 248 blz.
Wiele wiele stap (1977)
Rolle rolle Rädchen. Lizenzausgabe für Österreich. Bearbeitet von Friedl
Hofbauer. Nach einer Übersetzung aus dem Holländischen von Roswitha
Wiegman. Obelisk Verlag, Wien 1980, 32 blz.
Roule roulons. Pour la version française Fokeline Tiedemann et Henriette
Guex-Rolle. Editions Pierrot SA., Lausanne 1981, 32 blz.
Rolle rolle Rad. Parabel Verlag, Feldafing 1982, 32 blz.
Kuli kuli tap. Z. holandských origináldů vybrala a přel Olga Krijtová a Pavel
Srut. Albatros, Praha 1983, 72 blz.
- [2. Vyd.] 1993.
Pasito a pasito. Traducción del holandés: Pilar Rodriguez. Versión castellana
de Mario Merlino. Espasa-Calpe S.A., Madrid 1988, 40 blz.
Zeg 't maar (1978)
Erzählt mal! Aus dem Niederländischen übersetzt von Siegfried Mrotzek. Otto
Maier Verlag, Ravensburg 1980, 168 blz.
Stappe stappe step (1979)
Assis debout. Pour la version française Fokeline Tiedemann et Henriette
Guex-Rolle. Editions Pierrot SA., Lausanne 1981, 32 blz.
Corre, corre, patinete. Traducción de Alberto Villalba. Espasa-Calpe S.A.,
Madrid 1987, 40 blz.
Ik heb geen naam (1980)
Ich habe keinen Namen. Aus dem Niederländischen von Maria Csollány. Mit
Nachdichtungen von Günther Deicke. Arena, Würzburg 1982, 152 blz.
- Lizenzausgabe. Neues Leben, Berlin 1982.
- Auflage als Arena Taschenbuch. Band 1510. Arena, Würzburg 1985.
De prinses van Zweelo (1981)
Die Prinzessin von Zweelo. Roman. Aus dem Niederländischen übertragen von
Jutta und Theodor A. Knust. Georg Bitter Verlag, Recklinghausen 1983, 160
blz.
- Auflage als Arena Taschenbuch. Band 1540. Arena, [Würzburg] 1986, 176
blz. (omslag meegeteld).

Ogen in je achterhoofd. Over Miep Diekmann

Geen enkel verdriet duurt honderd jaar (1982)
[Vertaald vanaf de manuscripten van Geen enkel verdriet duurt honderd jaar
en Geen mens is van de ander, 1965] Tu was, wenn du leben willst.
Kindergeschichten von Miep Diekmann. Georg Bitter Verlag, Recklinghausen
1973, 144 blz.
Ik en jij spelen wij (1982)
¿Jugamos? Traducción del holandés: Laurence Schröder. Espasa-Calpe S.A.,
Madrid 1989, 40 blz.
Hannes en Kaatje, wat is dat voor praatje? (1983)
Hánk, Katko, co to máte, o čem si to povídáte? Z. holandských origináldů vybrala
a přel Olga Krijtová. Albatros, Praha 1993, 80 blz.
Hannes en Kaatje, wat is dat voor praatje? (1983)
Hannes en Kaatje, 2 in een straatje (1985)
Hannes en Kaatje en het rommellaatje (1986)
Sandkastengeschichten und andere Tag-für-Tag-Geschichten von Hannes und
Kathi. Ausgewählt und aus dem Holländischen übersetzt von Mirjam Pressler.
Verlag St. Gabriel, Mödling-Wien 1988, 88 blz.
Zóóó groot (1993)
Esta grandi. Tradukshon: Hetty Kook. Averroès stichting, Amsterdam 1993,
24 blz.
Koskocaman. Çeviren: Alli Sönmez. Averroès stichting, Amsterdam 1993, 24
blz.
Kabīr, Kabīr ğiddan. Arabische vertaling: Omar Bouadi. Averroès stichting,
Amsterdam 1993, 24 blz.
Afgesloten op 22 augustus 1998
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Chronologisch overzicht van vertalingen door Miep Diekmann
samengesteld door Erna Staal
Rafaello Busoni, Wie was Don Quichot. Het leven van Miguel de Cervantes.
Vertaald uit het Engels. Illustraties van Rafaello Busoni. Van Hoeve, Den Haag
1960, 240 blz., eerste en laatste blz. geplakt tegen de binnenzijde van de band.
Mischa Damjan, Pony het zeepaardje. Een vrolijk verhaal over alle dieren in
de zee. Vertaald uit het Duits. [Met illustraties van L.I. Gelpke-Rommel].
Leopold, Den Haag 1960, 196 blz., eerste en laatste blz. geplakt tegen de
binnenzijde van de band.
Saint-Marcoux, De groene schoentjes. Vertaald uit het Frans. Illustraties van
K.E. Krever-Hoppen. Omslagtekening van Elly van Beek. West-Friesland,
Hoorn 1961, 156 blz.
Carol Ryrie Brink, Een ongeluk komt nooit alleen. Vertaald uit het Engels.
Omslag en illustraties: Reina Ekamp. West-Friesland, Hoorn [1961], 156 blz.
Benedykt Hertz, Het eendje Dagdag. [Vertaald uit het Duits]. Illustraties Józef
Cserwiński. V.A. Kramers, Den Haag [1962], 36 blz., eerste en laatste blz.
geplakt tegen de binnenzijde van de band.
Jonathan Swift, Gullivers reizen. Naverteld door Erich Kästner en Miep
Diekmann. [Uit het Duits]. Met elf gekleurde platen en vele tekeningen van
Horst Lemke. Leopold, Den Haag 1962, 52 blz.
Edith Lambert Sharp, Nkwala. Vertaald uit het Engels. Met illustraties van
William Winter. Leopold, Den Haag [1963], 156 blz.
P.H. Nortje, De groene stuiter. Vertaald uit het Zuid-Afrikaans. Geïllustreerd
door Carl Hollander. Leopold, Den Haag 1964, 176 blz.
Rosemary Sutcliff, De adelaar van het Negende. Vertaald uit het Engels.
Geïllustreerd door C. Walter Hodges. Omslagontwerp door Dick de Wilde.
Leopold, Den Haag 1965, 284 blz.
Rafaello Busoni, De man die Don Quichot was. Vertaald uit het Engels.
Illustraties van Rafaello Busoni. Band en omslag van Aldert Witte. Van Hoeve,
Den Haag [1966], 236 blz.
[Eerder verschenen onder de titel: Wie was Don Quichot. Het leven van Miguel
de Cervantes].
Helmut Petri, De tijger van Xieng-Mai. Vertaald uit het Duits. Omslagtekening
en illustraties van Rien Poortvliet. Leopold, Den Haag [1966], 148 blz.
Herbert Plate, Als zonen zonen doden. Vertaald uit het Duits. Omslagontwerp
Studio HBM. Leopold, Den Haag 1967, 204 blz.
Nada Ćurčija-Prodanović, Ballerina. Vertaald uit het Engels. Omslag en
illustraties door Dick Stolwijk. Leopold, Den Haag 1968, 316 blz.
James Krüss, Tim Daalder die zijn lach verkocht. Een roman vooral voor jonge
lezers geschreven. Vertaald uit het Duits. Illustraties en omslagtekening door
Werner Klemke. Lettering op het omslag door Gerrit Noordzij. Leopold, Den
Haag 1969, 352 blz.
A. Pludek, Schot in eigen doel. Vertaald uit het Tsjechisch door Hans Krijt [en
Miep Diekmann]. Omslagontwerp en illustraties door Veronica van Vliet.
Leopold, Den Haag 1971, 112 blz.
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Jana Červenková, Die avond met Milan. Vertaald uit het Tsjechisch, samen met
Hans Krijt. Omslagontwerp [stofomslag] door Rien Poortvliet. Leopold, Den
Haag 1972, 200 blz.
[Titeluitgave]. [Paperback met foto op omslag]. [1972].
Edith Lambert Sharp, De roep van de coyote. Vertaald uit het Engels.
Omslagontwerp en illustraties door Dick de Wilde. Typografie omslag door
Alje Olthof. Leopold, Den Haag 1973, 152 blz.
[Eerder verschenen onder de titel: Nkwala, 1963].
Stanislav Rudolf, Eerlijk spel. Vertaald uit het Tsjechisch, samen met Hans
Krijt. Omslag en illustratie: Herson. West-Friesland, Hoorn [1975], 144 blz.
Jan Procházka, De jongen die durfde. Vertaald [uit het Duits], samen met Erie
Spoelstra. Omslag en illustraties door Frans Haacken. Leopold, Den Haag 1975,
64 blz.
Jan Procházka, Milena. Vertaald [uit het Duits], samen met Erie Spoelstra.
Omslagontwerp Niek Wensing. Omslagfoto door Jaap Timmer. Leopold, Den
Haag 1976, 96 blz.
Ota Pavel, Karpers voor de Wehrmacht. Vertaald uit het Tsjechisch door Hans
Krijt [en Miep Diekmann]. Omslag en tekeningen: Piers Hayman. Nawoord:
Wim Hazeu. Strengholt, Naarden 1976, 112 blz.
Věra Adlová, Blues voor Alexandra. Vertaald uit het Tsjechisch, samen met
Hans en Olga Krijt. Omslag: Ivo de Weerd. Fontein Jeugd Selektie. De Fontein,
De Bilt 1976, 124 blz.
Václav Čtvrtek, Rover Roemdoem. Vertaald uit het Tsjechisch, samen met Hans
Krijt en Erie Spoelstra. Omslag en illustraties door Rik Slinger. Leopold, Den
Haag 1977, 128 blz.
Václav Čtvrtek, VRoemvroem het roverskind. Vertaald uit het Tsjechisch, samen
met Hans Krijt en Erie Spoelstra. Omslag en illustraties door Rik Slinger.
Leopold, Den Haag 1978, 156 blz., eerste en laatste blz. geplakt tegen de
binnenzijde van de band.
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Dagmar Lhotová en Z.K. Slabý, De 4 vakantieplezier. Vertaald uit het
Tsjechisch, samen met Hans Krijt. Illustraties: Věra Faltová. Leopold, Den Haag
1978, 56 blz.
Josef Bouček, Zwijgen tot je barst. Vertaald uit het Tsjechisch, samen met Hans
Krijt. Omslagontwerp door Ervín Urbán. Leopold, Den Haag 1978, 128 blz.
Jaroslav Tichý, De slimme streken van Koeba. Vertaald uit het Tsjechisch,
samen met Hans Krijt. Omslag en illustraties Erwin Urban. Lemniscaat,
Rotterdam 1978, 112 blz.
Ota Hofman, De rode schuur. Vertaald uit het Tsjechisch, samen met Hans
Krijt. Omslagontwerp door Ervín Urban. Leopold, Den Haag 1979, 104 blz.
Jana Šrámková, Opgeruimd staat (niet zo) netjes. Vertaald uit het Slowaaks,
samen met Hans Krijt. Omslagontwerp: Niek Wensing en Ervin Urban. Leopold,
Den Haag 1980, 160 blz.
Jana Červenková, Katja tussen jij en u. Vertaald uit het Tsjechisch, samen met
Hans Krijt. Omslag: Eva Hašková. Leopold, Den Haag 1981, 212 blz.
Josef Bouček, Hard tegen hard. Vertaald uit het Tsjechisch, samen met Hans
Krijt. Omslagontwerp Ervín Urbán. Leopold, Den Haag 1982, 128 blz.
Ota Hofman, Mischa en de sterresteen. Vertaald uit het Tsjechisch, samen met
Hans Krijt. Omslagtekening: Tejo Hendriks.
Leopold, Den Haag 1982, 116 blz.
Josef Klíma, Radicaal het mes erin. Vertaald uit het Tsjechisch, samen met
Hans Krijt. Leopold, Den Haag 1984, 192 blz.
Peter Nickl, Het verhaal van de aardige wolf. Vertaald uit het Duits. Józef
Wilkoń heeft de prenten erbij gemaakt. De Vier Windstreken, Den Haag 1985,
32 blz., eerste en laatste blz. geplakt tegen de binnenzijde van de band.
Ota Hofman, De bezoekers. Vertaald uit het Tsjechisch, samen met Hans Krijt.
Omslag Tejo Hendriks. Leopold, Den Haag 1985, 196 blz.
Karel Čapek, De eerste ploeg. Vertaald uit het Tsjechisch, samen met Hans
Krijt. Omslag: Fiel van der Veen. Leopold, Den Haag 1986, 192 blz.
Miloš Macourek, De wenstelefoon. Vertaald uit het Tsjechisch, samen met Hans
Krijt. Omslag en illustraties door Adolf Born. Leopold, Den Haag 1986, 88 blz.,
eerste en laatste blz. geplakt tegen de binnenzijde van de band.
Mischa Damjan, De clown zei nee. Vertaald uit het Duits. Geïllustreerd door
Józef Wilkoń. De Vier Windstreken, Den Haag [1986], 36 blz.
Heide Helene Beisert, Knuffellap. Vertaald uit het Duits. Met illustraties van
Heide Helene Beisert. De Vier Windstreken, Den Haag 1986, 28 blz.
Hermann Moers, Leeuwelessen. Vertaald uit het Duits. Geïllustreerd door Józef
Willcoń. De Vier Windstreken, Den Haag 1986, 28 blz.
Ingrid Ostheeren, Jonathan, de brutale muis. Vertaald uit het Duits. Geïllustreerd
door Agnès Mathieu. De Vier Windstreken, Den Haag 1986, 32 blz., eerste en
laatste blz. geplakt tegen de binnenzijde van de band.
Anne-Marie Chapouton, Als je durft. Vertaald uit het Frans. Geillustreerd door
Jean Claverie. De Vier Windstreken, Den Haag 1986, 28 blz., eerste en laatste
blz. geplakt tegen de binnenzijde van de band.
Hermann Moers, Kleine schreeuw-leeuw. Vertaald uit het Duits. Geïllustreerd
door Józef Wilkoń. De Vier Windstreken, Den Haag 1989, 32 blz., eerste en
laatste blz. geplakt tegen de binnenzijde van de band.
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Hans Christian Andersen, De nachtegaal. Vertaald uit het Duits [naar een
bewerking uit het Deens]. Illustraties Jozef Paleček. De Vier Windstreken, [Den
Haag] 1990, 36 blz., eerste en laatste blz. geplakt tegen de binnenzijde van de
band.
Mischa Damjan, Atuk, de jonge Eskimo. Vertaald uit het Duits. Met illustraties
van Józef Wilkoń. De Vier Windstreken, [Den Haag] 1990, 32 blz., eerste en
laatste blz. geplakt tegen de binnenzijde van de band.
Barbara Haupt, Aju paraplu!. Een verhaal over Florino. Vertaald uit het Duits.
Met illustraties van Tomek Bogacki. De Vier Windstreken, [Amsterdam] 1991,
32 blz., eerste en laatste blz. geplakt tegen de binnenzijde van de band.
Walter Kreye, Jacob Snorrekop en de drakestad. Vertaald uit het Duits. Met
illustraties van Gino Alberti. De Vier Windstreken, [Amsterdam] 1991, 28 blz.
Hermann Moers, Wouter tuinkabouter! Vertaald uit het Duits. Illustraties
Jean-Pierre Corderoc'h. De Vier Windstreken, [Amsterdam] 1991, 32 blz., eerste
en laatste blz. geplakt tegen de binnenzijde van de band.
Hermann Moers, Kleine leeuw wordt grote broer. Vertaald uit het Duits.
Geïllustreerd door Józef Wilkoń. De Vier Windstreken, [Amsterdam] 1992, 28
blz.
Piotr Wilkoń, Feestbeest. Vertaald uit het Duits. Illustraties van Józef Wilkoń.
De Vier Windstreken, [Amsterdam] 1993, 32 blz., eerste en laatste blz. geplakt
tegen de binnenzijde van de band.
Iva Procházková, De tijd van de geheime wensen. Vertaald uit het Tsjechisch,
samen met Hans en Olga Krijt. Omslagtekening Rob Nuijten. Omslagtypografie
Marjo Starink. Leopold, Amsterdam 1993, 168 blz.
Afgesloten op 22 augustus 1998
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Noten en aantekeningen
Anne de Vries
Geraadpleegde bronnen:
Lea Dasberg, Het kinderboek als opvoeder. Twee eeuwen pedagogische normen
en waarden in het historische kinderboek in Nederland. Met medewerking van
J.E. Hilhorst-Haars, Anke Boelens en Benedicte Wilshaus. Van Gorcum, Assen
1981.
Leendert Witvliet, Sterrekers. Holland, Haarlem [1984].

Wim Rutgers
Geraadpleegde bronnen:
Wim Rutgers, De Caraïbische jeugdboeken van Miep Diekmann.
Charuba/Leopold, Oranjestad/Den Haag 1984.
Wim Rutgers, Bon Dia! Met wie schrijf ik? Over Caraïbische jeugdliteratuur.
Charuba, Oranjestad 1988.
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en Aruba. De Bezige Bij, Amsterdam 1996.
Fred de Swert, Miep Diekmann - Leven en werk. Van In, Lier 1976.

Peter van den Hoven
1. Voor de verhouding tussen thematische en literaire aspecten in het werk van
Miep Diekmann: Harry Bekkering, ‘De Cassandra van de jeugdliteratuur? De
literatuuropvattingen van een gevierd jeugdboekenauteur’ in: Literatuur 2
(maart-april 1985), p. 101-107. Zie verder ook ‘Waar de hoofdstroom begint.
Van probleemboek naar initiatieroman’ in: Peter van den Hoven, Grensverkeer,
Den Haag, 1994, p. 39-57.
2. Zie ook: ‘Jeugdliteratuur over grenzen heen. Vertalingen en coaching van
auteurs. Een interview met Miep Diekmann’ in: Peter van den Hoven, Achter
de keukendeur. Zestien gesprekken over jeugdliteratuur, Bzztôh, Den Haag
1980, p. 285-306.
3. Zie ook: Peter van den Hoven, ‘Charuba, de ontwikkeling van de Arubaanse
jeugdliteratuur’ in: Bzzlletin 143 (februari 1987), p. 95-103.
4. Diekmanns lezing ‘Kinder- en jeugdliteratuur in een veranderende wereld’ is
opgenomen in Bzzlletin 69 (oktober 1979), p. 127-130.
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Tenzij anders vermeld, zijn boeken, documenten, foto's en schilderijen afkomstig uit
het bezit van Miep Diekmann.
NB De redactie wil Miep Diekmann hartelijk danken voor de prettige samenwerking.

Met haar goed geordende archief, haar fantastische geheugen en enthousiaste inbreng,
is zij een onmisbare steun geweest bij het maken van dit boek.
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Total loss, weetjewel 61, 69, 111, 112
Trapeze, De 54
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Wiele wiele stap 28, 29, 61, 72, 105, 112, 113
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Diepraam, Willem 101
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Dubois, Pierre H. 40, 112
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Kerkwijk, Henk van 101, 111
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Klompé, Marga 66, 78, 111
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Kooiker, Leonie 101
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Kresse, Hans 21, 111
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Niemeyer, Wilhelm 48
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P.C. Hooft-prijs 80
Pegels, Rita 37
Pelgrom, Els 101
PEN-centrum Nederland 81, 111
PEN-club Tsjechië 81, 113
Perquin, N.C.A. 111
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Stichting CPNB 26, 41, 72, 75, 97, 110, 112, 113
Stichting NANA 113
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Varagids Extra 111
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Uit liefde voor de vlag 110
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