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Woord vooraf

Als puber verslond ik alle soorten van boeken. Meisjesromans en romans over jongeren in het algemeen 
waren daarbij favoriet. Zo las ik ook de boeken van Diet Kramer. Haar romans over leeftijd genoten 
die worstelden met problemen en nadachten over levensvragen zijn me in tegenstelling tot de meeste 
‘boeken voor oudere meisjes’ altijd bijgebleven. Boeken als De Bikkel en Roeland  Westwout zetten me 
aan tot nadenken over wat ik wilde in het leven. Het waren boeken die me iets te zeggen hadden.

Een vergelijkbare mening over het werk van Diet Kramer kwam ik later tegen in publicaties 
over jeugdliteratuur. Daardoor groeide mijn belangstelling voor haar leven, schrijverschap en tijd, en 
ontstond op zeker moment het idee daar iets mee te doen. Dat werd begin 2012 concreet, nadat de 
biografie van de dichter/journalist Han G. Hoekstra, die ik samen met Joke Linders heb geschreven, 
was afgerond.1 Ik had wel zin in nog een biografisch project en vond het een uitdaging dat deze keer 
in mijn eentje te doen. Het plan een biografie van Diet Kramer te schrijven kwam  vervolgens terecht 
bij Lizet Duyvendak, hoofddocent van de Open Universiteit. Die stelde voor er een promotie-
onderzoek van te maken. Toen ook hoogleraar letterkunde Erica van Boven enthousiast bleek voor 
dit idee, kwam het project al snel uit de startblokken.

Een kleine zes jaar ben ik met het onderzoek bezig geweest. In die periode hebben veel mensen 
me gevraagd of het werken eraan nog steeds interessant, leuk dan wel boeiend was. Naar waarheid 
kon ik dergelijke vragen steeds bevestigend beantwoorden. In dit Woord vooraf wil ik dat  nogmaals 
benadrukken: het onderzoek naar het leven en schrijverschap van Diet Kramer heeft me geen 
moment verveeld. Sterker, hoe meer ik te weten kwam, hoe meer verbanden ik kon leggen, hoe 
interessanter het werd. 

Dat wil niet zeggen dat er geen dips waren. Die waren er zeker en hadden vooral te maken met het 
vinden van het juiste evenwicht tussen de beschrijving van het leven en schrijverschap van Diet  Kramer 
en de theoretische context. Dankzij de uitmuntende begeleiding van mijn promotoren ben ik die 
diepte punten steeds weer te boven te komen. Erica van Boven en Lizet Duyvendak gaven me hand-
vatten waardoor dit aspect van het onderzoek minder lastig werd dan het soms aanvankelijk leek. 

Ook anderszins hebben Erica en Lizet me gestimuleerd. Na elk voortgangsgesprek ging ik met 
een tas vol becommentarieerde teksten en een hoofd vol suggesties naar huis. Hun kritiek was altijd 
opbouwend, waardoor ik na zo’n gesprek ‘opgewekt voorwaarts’ ging, om het in termen van Diet 
Kramer te zeggen. Belangrijk was ook hun enthousiasme als ik een bijzondere vondst had gedaan, 
evenals het feit dat we regelmatig samen konden lachen. Lachen om Diet Kramer, die in onze ogen 
het leven soms misschien wel wat al te serieus heeft genomen, of om iets wat we zelf hadden mee-
gemaakt. Die momenten zorgden voor de nodige lucht in het soms toch wel zware onderzoeks-
traject. Alles bij elkaar ben ik dan ook heel blij dat juist zij mij hebben begeleid bij dit project. Erica 
en Lizet, zeer bedankt voor jullie deskundige begeleiding, jullie betrokkenheid en jullie steun.

1 Linders & Van der Veer, Han G. Hoekstra.

0260_Duiff_DietKramer.indb   7 02-02-18   09:54



8

Graag wil ik ook Esther Captain bedanken, die zo vriendelijk was de hoofdstukken over het leven 
van Diet Kramer in het toenmalige Nederlands-Indië van commentaar te voorzien. Haar ter zake 
doende opmerkingen hebben ertoe geleid dat verschillende feitelijkheden aangaande de koloniale 
situatie en de Japanse interneringskampen nauwkeuriger zijn omschreven. 

Dank ook aan al diegenen die mij van informatie hebben voorzien. Soms ging dat om het beant-
woorden van een enkele vraag over het leven of werk van Diet Kramer, dan weer om het verkrijgen 
van achtergrondinformatie. Op velen heb ik wat dat betreft een beroep mogen doen, onder wie de 
medewerkers van alle archieven en bibliotheken die ik heb geraadpleegd. Het is onmogelijk hier 
iedereen bij naam te noemen. Weet dat ik u allen zeer dankbaar ben. 

Enkele informanten wil ik speciaal vermelden. In de eerste plaats zijn dat de kinderen van Diet 
Kramer, Diedie en Lex Muller, en haar schoondochter Ingrid Muller-Bollekamp. Ruimhartig 
 hebben zij hun herinneringen aan hun (schoon)moeder en hun vader Wim Muller met mij gedeeld, 
in interviews, telefoongesprekken en per e-mail. Dat laatste was vooral een belangrijk communicatie-
middel in het contact met Diedie, die in Canada woont. Vele vragen vuurde ik per mail op haar af, 
vragen die vrijwel steeds per omgaande werden beantwoord. Ook stelden Diedie en Lex tal van 
brieven, foto’s en andere documenten beschikbaar. Bij elkaar een schat aan informatie, die enorm 
heeft bijgedragen aan de completering van het levensverhaal van Diet Kramer. Ik heb daarbij hun 
vertrouwen erg op prijs gesteld alsmede hun belangstelling voor de voortgang van dit project. Heel 
spijtig is het dan ook dat Lex Muller de voltooiing van de biografie van Diet Kramer niet meer heeft 
meegemaakt – hij is op 22 oktober 2015 na een langdurige ziekte overleden. 

Er zijn meer familieleden behulpzaam geweest. Van hen wil ik Edith Vermeulen-Kramer  noemen, 
een nicht van Diet Kramer, die eveneens waardevolle gegevens en foto’s leverde. Daarnaast liet zij mij 
het levensverhaal van haar vader Jan Kramer – de broer van Diet Kramer – lezen. Door dat laatste 
was het mogelijk enigszins een beeld te krijgen van de jeugd van Diet Kramer en het milieu waarin 
zij opgroeide. 

Van grote waarde zijn ook geweest de brieven en foto’s die enkele nakomelingen uit het eerste 
huwelijk van Wim Muller beschikbaar stelden. Deze vulden vooral de schaarse informatie aan die er 
aanvankelijk was over het leven van Diet Kramer en haar gezin in Nederlands-Indië. In het  bijzonder 
Mullers kleindochters Gerda en Willy Anne Muller ben ik hiervoor zeer erkentelijk. 

Belangrijk waren ook de documenten uit andere privécollecties, zoals de brieven die Diet  Kramer 
aan haar vriendinnen Laura Olivier en Riek Bakker-Dik heeft geschreven. Dank hiervoor aan de 
dochters van die vriendinnen, Titia Uitman en Riek Bakker.

Tevens een woord van dank aan alle mensen die reageerden op oproepjes in periodieken als 
 Aanspraak en Moesson, waarin ik vroeg om informatie over de periode die Diet Kramer in inter-
nerings kampen heeft doorgebracht. Meerdere respondenten, toen vaak nog heel jong, kenden haar 
van hun verblijf in kamp St. Louis of Banjoebiroe XI op Java. Hun verhalen waren van belang als 
aanvulling op de notities die Diet Kramer zelf over deze periode heeft gemaakt. Een van hen is Joost 
van Bodegom, die als negenjarige in Banjoebiroe XI heeft gezeten. Ik dank hem voor zijn hulp bij 
het verzamelen van relevante literatuur over de kampen en bij het opsporen van andere ex-geïnter-
neerden die Diet Kramer hebben gekend. 
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Zeer erkentelijk ben ik ook de mensen die met mij meedachten bij het verkrijgen van een beeld van 
de psychische problemen van Diet Kramer. In het bijzonder geldt mijn dank psychiater Gerben 
Hellinga, die zich samen met mij over deze problemen heeft gebogen. Zijn deskundige commentaar 
heeft mijn beeld van de gezondheidsproblematiek van Diet Kramer verbreed en verscherpt. 

Ook wil ik Erna Slangen noemen, die in het prille begin van mijn onderzoek een belangrijke 
rol heeft gespeeld. Lange tijd had zij zelf het plan een biografie van Diet Kramer te schrijven, maar 
vanwege tijdgebrek moest zij daarvan afzien. De door haar reeds verzamelde informatie droeg zij 
genereus aan mij over, informatie die mij tal van concrete aanknopingspunten bood voor verder 
onderzoek. Veel dank daarvoor!

Belangrijk voor de totstandkoming van deze biografie is ook Joke Linders geweest, vriendin en 
collega-biograaf. Ik weet zeker dat deze biografie van Diet Kramer er niet zou zijn geweest als zij me 
in september 2006 niet had uitgenodigd om samen een biografie van Han G. Hoekstra te schrijven. 
Enthousiast ging ik op die uitnodiging in, waarna vijf intensieve jaren van samenwerking volgden. 
In deze periode heb ik veel geleerd van Jokes grote biografische kennis en kunde, een leerproces dat 
van onschatbare waarde is geweest voor mijn ontwikkeling als biograaf. Dank hiervoor, Joke, en ook 
voor je opbeurende woorden als ik het in de afgelopen jaren even niet zag zitten.

Dank ben ik ook verschuldigd aan collega-biograaf Monica Soeting, die in januari 2017 is 
gepromoveerd op een biografie van de schrijfster Cissy van Marxveldt. Doordat onze onderzoeks-
gebieden elkaar overlapten, kwamen we regelmatig artikelen tegen die voor de ander van belang 
konden zijn. Zonder er afspraken over te maken stuurden we elkaar die stukken toe. Daarnaast 
was het waardevol met Monica te praten over het genderaspect van mijn onderzoek. Welke positie 
nam Diet Kramer in als vrouwelijke auteur en hoe keek zij daar zelf tegenaan? In hoeverre waren er 
wat dat betreft verschillen met Cissy van Marxveldt? Ook was het contact met Monica fijn om te 
overleggen over praktische problemen of om gewoon eens te klagen dat het toch allemaal wel heel 
veel werk was.

Dergelijke morele steun kreeg ik ook van collega-promovendi van de Open Universiteit, onder 
wie Liesbeth Vonhögen, die eveneens door Erica van Boven en Lizet Duyvendak werd begeleid. 
Vaak had zij voor of na mij een voortgangsgesprek met hen. Tijdens die korte ontmoetingen en ook 
op de door de Open Universiteit georganiseerde promovendidagen wisselden we ervaringen uit, 
niet alleen over ons onderzoek, maar ook over het grootmoederschap waarvan we beiden met volle 
teugen genoten.

Vergelijkbaar was het contact met Margreet van Wijk, secretaris van de Stichting Geschiedenis 
Kinder- en Jeugdliteratuur en buitenpromovendus aan de Tilburg University. Voor overleg en tips 
over jeugdliteraire kwesties kon ik per mail altijd bij haar terecht, terwijl we tijdens de studiedagen van 
de Stichting vaak even bijpraatten over onze onderzoeken. Ik bewaar daaraan goede herinneringen.

Dank ook aan kinderboekendeskundige en -recensent Toin Duijx, die, ondanks zijn drukke 
werkzaamheden, de eindcorrectie van de opgemaakte proef van het boek op zich nam. Onvolkomen-
heden die ik over het hoofd zag, haalde hij er feilloos uit.

Graag wil ik ook Petra de Munnik noemen, vraagbaak en steun en toeverlaat van de buiten-
promovendi van de Open Universiteit. Zij zorgde ervoor dat alle administratieve zaken rond het 
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 promotietraject op rolletjes liepen. Haar mailtjes waren daarbij altijd voorzien van een belang-
stellende vraag en/of een bemoedigend woord. Dank daarvoor, Petra. 

Een proefschrift schrijven wordt vaak een eenzame klus genoemd. Dat is het ook, maar ik heb 
dat zeker niet als probleem ervaren. Ik had met zoveel mensen contact over mijn onderzoek, dat er 
van eenzaamheid beslist geen sprake was. Natuurlijk, lezen, bestuderen, nadenken en schrijven doe 
je in je eentje, maar juist dat heb ik heerlijk gevonden. Het voelde steeds als een voorrecht om op 
mijn eigen plek – een fijne werkkamer – mijn ‘ding’ te kunnen doen. De wetenschap dat ik daarbij 
was omringd door meelevende en belangstellende familieleden, vrienden en vriendinnen gaf een 
rijk gevoel. Dat geldt in de eerste plaats voor mijn man Peter Duijff, die ook wist wanneer hij géén 
vragen moest stellen. Verder was het in de laatste fase van dit traject een geruststellende gedachte 
dat de ‘Mädeln’ Carla Griep en Margreet Werumeus Buning, met wie ik de afgelopen 25 jaar vele 
uitdagende activiteiten heb ondernomen, bereid waren mijn paranimfen te zijn. Het is tekenend 
voor onze verbondenheid dat zij ook bij deze uitdaging naast mij wilden staan. 

Het laatste woord van dank is voor mijn ouders, Henk (1929-2010) en Lamke van der Veer-
van Dijk, die mij vanaf mijn vroegste jeugd hebben laten lezen en leren.
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Inleiding

Een biografie van de schrijfster Diet Kramer (1907-1965) is niet vanzelfsprekend. Anders is dat 
met het levensverhaal van tijdgenoten als Willem Elsschot (1882-1960), F. Bordewijk (1884-1964), 
J.J. Slauerhoff (1898-1936), Menno ter Braak (1902-1940) of E. du Perron (1899-1940).2 Over de 
noodzaak van een onderzoek naar het leven en werk van deze schrijvers zal nooit discussie zijn, 
doordat hun werk tot de ‘officiële’, gezaghebbende letterkunde wordt gerekend en de importantie 
van deze auteurs daarmee evident is.

Het werk van Diet Kramer daarentegen behoort tot wat tegenwoordig publieksliteratuur wordt 
genoemd, de literatuur voor de gewone lezer, een categorie die lange tijd buiten het gezichtsveld van 
literatuurwetenschappers is gebleven. Bovendien is Diet Kramer een vrouwelijke auteur, en vrouwe-
lijke auteurs hadden in de jaren dertig, waarin het hoogtepunt van haar schrijverschap lag, bepaald 
geen hoog aanzien. Erica van Boven heeft dat in 1992 overtuigend aangetoond in haar proefschrift 
Een hoofdstuk apart.3 In de derde plaats valt, ook al is de scheidslijn tussen haar werk voor jongeren 
en dat voor volwassenen zeker niet scherp, een belangrijk deel van het werk van Diet Kramer in de 
categorie jeugdliteratuur. En hoewel er de afgelopen decennia veel meer aandacht is gekomen voor 
onderzoek naar kinder- en jeugdboeken, staat de jeugdliteratuur bij velen nog altijd op een lager 
treetje van de literaire ladder dan literatuur voor volwassenen.4 

Gezien het bovenstaande is het niet verwonderlijk dat de naam Diet Kramer, zeker bij de  jongere 
generatie, onbekend is. Trouwens, ook bij de generatie die haar wel zou kunnen kennen, is haar faam 
niet groot. Tekenend is bijvoorbeeld het feit dat, wanneer haar naam valt, de reactie dikwijls is: 
‘O ja, die maakte van die mooie tekeningen en van die leuke versjes.’ Daarbij heeft men dus niet Diet 
Kramer maar haar bijna-naamgenoot Rie Cramer (1887-1977) voor ogen. 

Bij elkaar zijn er dus zeker drie factoren waardoor onderzoek naar het leven en werk van Diet Kramer 
niet voor de hand liggend is: het feit dat ze een publieksschrijfster is, het feit dat ze een  vrouwelijke 
auteur is en het feit dat een deel van haar werk tot de jeugdliteratuur behoort. Dat roept de vraag 
op wat de relevantie is van zo’n onderzoek. Is Diet Kramer voldoende belangrijk of interessant om 
een biografie aan te wijden? Over het eerste – haar importantie – is zeker discussie mogelijk. In het 
algemeen wordt haar positie als schrijfster niet als belangrijk waargenomen. Haar onbekendheid bij 
een groter publiek vormt daarvoor een duidelijke aanwijzing. 

2 Over de genoemde schrijvers zijn onder meer de volgende biografieën verschenen: Vic van de Reijt, Elsschot : leven en werken van  Alfons 
De Ridder (Amsterdam 2011); Reinold M. Vugs, F. Bordewijk : een biografie (Baarn 1995); Wim Hazeu, Slauerhoff : een biografie 
( Amsterdam 1995); Léon Hanssen, Menno ter Braak 1902-1940 : Leven en werk van een polemist (Amsterdam 2003); Kees Snoek, E. du 
Perron : Het leven van een smalle mens (Amsterdam 2005).

3 Van Boven, Een hoofdstuk apart.
4 Joke Linders constateerde in 2006 eveneens dat er minder biografieën van kinderboekschrijvers dan van schrijvers van literatuur voor 

volwassenen zijn (bron: Linders, ‘Heel de kinderboekenschrijver’).
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Het tweede punt, in hoeverre ze interessant is, is een andere kwestie. Onderzoek naar het leven 
en schrijverschap van Diet Kramer sluit namelijk aan bij dat deel van het huidige literatuurweten-
schappelijke onderzoek dat gericht is op het verbreden en completeren van het beeld van de literaire 
wereld van haar tijd. Het laat bijvoorbeeld zien wat er toentertijd door een breed publiek werd 
 gelezen en hoe de literatuur destijds functioneerde. Daarmee is een dergelijk onderzoek een aan-
vulling op dan wel een correctie van het bestaande beeld, dat vooral is ontstaan op basis van onder-
zoek naar de officiële letterkunde. 

In samenhang daarmee is onderzoek naar de sociale achtergrond van Diet Kramer ook van 
belang. Zij behoorde tot de middenklasse waaruit veel publieksschrijvers en hun lezers afkomstig 
waren. Het beschrijven van haar leven kan dan inzicht geven in enkele sociale aspecten van het 
culturele en letterkundige leven van die tijd. 

Het bestuderen van haar positie als vrouwelijke auteur biedt eveneens mogelijkheden om het 
bestaande beeld van het contemporaine literaire veld aan te vullen c.q. te corrigeren. Dit aspect van 
het onderzoek draagt bij aan het beschrijven van de wijze waarop schrijfsters toentertijd optraden 
in de literaire wereld. 

Op vergelijkbare manier is het feit dat Diet Kramer een protestants-christelijke achtergrond had, 
interessant. Onderzoek naar de rol van het godsdienstig perspectief in haar werk en van de reacties 
daarop, kan resulteren in aanvullende gezichtspunten over het functioneren van de protestants- 
christelijke letterkunde van haar tijd en over de mate waarin de verzuiling destijds een rol speelde in 
de literaire wereld.

Ten slotte kan onderzoek naar het leven en schrijverschap van Diet Kramer nieuw materiaal 
opleveren voor de precisering van het toenmalige jeugdliteraire veld, in het bijzonder wat betreft de 
literatuur voor meisjes dan wel jongeren in het algemeen. 

Samengevat zijn er vijf onderzoeksperspectieven die het bestuderen van het leven en werk van 
Diet Kramer de moeite waard maken voor het actuele literatuurwetenschappelijke onderzoek: haar 
positie als publieksauteur, haar sociale achtergrond, haar positie als vrouwelijke auteur, haar plaats 
binnen de protestants-christelijke letterkunde en haar positie als jeugdboekenschrijfster. Deze vijf 
onderzoeksperspectieven worden hieronder nader toegelicht.

Diet Kramer als publieksauteur 
Diet Kramer – geboren in 1907 en overleden in 1965 – beleefde het hoogtepunt van haar schrijver-
schap in de jaren dertig van de twintigste eeuw, een tijd van grote onzekerheid door de economische 
crisis en politiek-maatschappelijke bewegingen als communisme en nationaalsocialisme. Daarnaast 
waren er tal van ontwikkelingen die resulteerden in een modernere samenleving met een lossere 
moraal. Deze maatschappelijke veranderingen oefenden op veel (jonge) mensen aantrekkingskracht 
uit, ook omdat ze nieuwe vrijheden met zich meebrachten. Anderzijds werden de traditionele waar-
den niet zonder meer over boord gezet. De soms lastige dilemma’s die een en ander met zich mee-
bracht, hadden tot gevolg dat veel mensen het leven als complex ervaarden. 

Verschillende romans van Diet Kramer, zoals Begin (1932), De Bikkel (1935) en Onrustig is ons 
hart (1939), laten deze problematiek zien. Daarbij blijkt in al deze boeken dat Diet Kramer het 
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gangbare denkpatroon van de jaren dertig bevestigde. Een denkpatroon waarvan de kern ligt bij een 
‘harmonisch gezin’, zoals historicus J.C.H. Blom in 1993 heeft betoogd, een term die hij heeft ont-
leend aan de door hem geciteerde slotzin uit de inleiding in het Nederlandsch Gezinsboek (1936), 
dat destijds in een groot aantal gemeenten werd uitgereikt aan aanstaande bruidsparen met het doel 
handvatten te bieden voor een goed huwelijks- en gezinsleven.5 

Ook uit de discussie die er in de jaren dertig werd gevoerd over een algeheel verbod op arbeid 
door gehuwde vrouwen blijkt het grote belang dat destijds werd gehecht aan een harmonieus gezins-
leven. Carl Romme (1896-1980), de rooms-katholieke minister van Sociale Zaken die voor een 
 dergelijk verbod pleitte, was van mening dat de primaire taak van de vrouw bij de verzorging van 
haar gezin lag en dat het onjuist zou zijn wanneer zij zich hieraan zou onttrekken. Daarmee zou zij 
de ontwikkeling van een ‘gezond gezinsleven’ belemmeren, aldus historica Janneke Hermans in haar 
weergave van zijn opvattingen. En over de toenmalige tijdgeest schrijft zij: ‘De banden van het gezin 
waren heilig.’6

Naast de kernwaarde ‘harmonisch gezinsleven’ noemt Blom nog enkele elementen van het toen-
malige denken, te weten gevoel voor orde en gezag, standsbesef, nationaal sentiment ofwel vader-
landsliefde, arbeidszin, spaarzaamheid en morele regels die samenhangen met beheersing, of beter 
gezegd zelfbeheersing.7 Vrijwel al deze waarden worden uitgedragen in het werk van Diet  Kramer. 
Zo wordt in verschillende romans, bijvoorbeeld in Stans van de Vijf-jarige (1927) en Razende Roeltje 
(1933), het belang van gezinsharmonie benadrukt met daarin een belangrijke rol voor de moeder-
figuur.8 Een sterk arbeidsethos is aanwezig in de crisisroman Vechters uit 1935. Hetzelfde is het geval 
in de in Nederlands-Indië spelende roman Onrustig is ons hart uit 1939, die tevens een blik werpt 
op de toenmalige koloniale verhoudingen – de welwillende maar superieure Europeaan tegenover 
de inheemse ondergeschikte – en daarmee aansluit bij de geaccepteerde gezagsverhoudingen en het 
nationale sentiment van die tijd.9 En dan is er het steeds terugkerende pleidooi voor een zuiver 
leven, voor wat Diet Kramer noemt ‘gezond geluk’. Een kwestie die bijvoorbeeld is uitgewerkt in 
De Bikkel, waarin de moeder van een van de geportretteerde jongeren hevig wordt bekritiseerd als 
zij op een gemaskerd bal flirt met een van de jonge gasten. 

5 Het door Blom vermelde citaat uit het Nederlandsch Gezinsboek (tweede druk; Amsterdam 1939) luidt: ‘Dat neemt niet weg, dat 
 hoofden van gezinnen in dezen bundel aanwijzingen zullen vinden waarnaar zij zich richten kunnen om op de levensopvatting en de 
karaktervorming van hun kinderen een gunstigen invloed uit te oefenen en om een harmonisch gezin te vormen.’ Blom, ‘Een harmonisch 
gezin’, 29. 

6 Hermans, ‘De heilige banden van het gezin’. In december 1937 diende minister Romme een ‘Voor-ontwerp van een wet, houdende 
beperkende bepalingen inzake arbeid van gehuwde vrouwen’ in. Zijn memorie van toelichting bij dit voorontwerp bevat de volgende 
zinsnede: ‘Naar natuurlijk bestel dient de man de kostwinner van het gezin te zijn en heeft de vrouw tot taak de verzorging van het gezin. 
Het is in het algemeen een misstand, wanneer de vrouw zich aan die taak onttrekt en zich een andere werkkring zoekt. Het gezin is een zo 
waardevol element in de maatschappij, dat (…) in het algemeen belang tegen ongezonde gezinsverhoudingen moet worden opgetreden’ 
(bron: Schoot Uiterkamp, ‘Terug naar het paradijs?’).

7 Blom, ‘Een harmonisch gezin’, 32. 
8 Voor de schrijfwijze van de titels van de boeken van Diet Kramer is gekozen voor de spelling van de eerste druk. Dat houdt in dat de 

voorkeur is gegeven aan Stans van de Vijf-jarige in plaats van aan het bij latere drukken gebruikte Stans van de vijfjarige.
9 Slechts een beperkt deel van het werk van Diet Kramer speelt in Nederlands-Indië. Een apart onderzoeksperspectief met betrekking tot 

de plaats van haar werk in de Indische letterkunde, of meer algemeen de koloniale literatuur, is daarom niet geformuleerd. De Indische 
c.q. koloniale aspecten van haar werk komen aan bod bij de bespreking van dit werk. Dat geldt bijvoorbeeld voor de roman Onrustig is 
ons hart, die in hoofdstuk 5 wordt behandeld. 
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Aan de hand van dergelijke thema’s laten de boeken van Diet Kramer zien wat er speelde in haar 
tijd, welke culturele en sociale patronen er waren, welke normen en waarden er werden gehanteerd. 
Daarmee hield Diet Kramer de lezers een spiegel voor. Op hun beurt konden zij zichzelf in de ver-
halen herkennen. En niet alleen lieten de boeken de contemporaine opvattingen zien, de boeken 
verspreidden die standpunten ook, vooral doordat ze in brede kring werden gelezen en er lezingen 
over werden gehouden. Ook recensies – uit álle zuilen – droegen bij aan de verspreiding van de in de 
romans aanwezige opvattingen, doordat critici ze benoemden in hun oordeel over het betreffende 
boek.10 Op grond hiervan is de conclusie gerechtvaardigd dat het werk van Diet Kramer een dui-
delijke functie had voor het publiek. En juist die publieksfunctie sluit aan bij het actuele literatuur-
wetenschappelijke onderzoek, in het bijzonder het onderzoek naar middlebrowliteratuur. 

De term ‘middlebrow’ ontstond eind jaren twintig in Engeland ter aanduiding van ‘personen 
met een gemiddelde en gematigde culturele belangstelling (…) en een heel scala van op dat publiek 
gerichte literaire producten en activiteiten’, aldus Erica van Boven. Het Nederlandse equivalent voor 
de term is ‘middelmaat’, dat rond 1930 door literatuurcritici als E. du Perron, Menno ter Braak, Jan 
Greshoff en Albert Helman veelvuldig werd gebruikt in hun kritiek op de nieuwe categorie popu-
laire romans die zij plaatsten tussen de ‘hoge’, op de intellectuele elite gerichte, literatuur en de als 
‘laag’ geclassificeerde ontspanningslectuur die door de massa werd gelezen. Zagen ze die laatste nog 
als onschuldig amusement, de middelmaat kreeg van hen niet dat predicaat. Integendeel. De tot de 
middelmaat gerekende romans werden door hen ‘gevaarlijk’ en ‘vals’ genoemd, terwijl ook de term 
‘schijnkunst’ regelmatig viel. Die negatieve kwalificaties hadden te maken met het feit dat het – in 
de woorden van Van Boven – ‘ging (…) om literatuur die niet inzette op eenvoudige ontspanning, 
maar wel degelijk aanspraak maakte op een literaire status, (…) door de inzet van literaire technieken 
en middelen die echter in een smakelijk publieksproduct waren verwerkt’. 

Met dat publiek werden in de eerste plaats de in de decennia daarvoor opgekomen nieuwe 
sociale middengroepen bedoeld, ‘een sociale categorie die men evenals de literatuurvorm als een 
halfslachtig mengsel beschouwde, in intellectueel opzicht’. Dit laatste kan worden geïllustreerd met 
Martinus Nijhoffs karakterisering van de lezers van de poëzie van de destijds populaire dichteres 
Alice Nahon: 

Voor hen heeft Alice Nahon geschreven en uiterst goed geschreven. God zij met hen, als zij ‘s avonds in hun 
eenzaam kamertje theedrinken, onder het boekenrekje waar de gedichten van Nahon en Loveling een 
plaats hebben in het scheefhangend rijtje tussen een gemberpot en een buste van Dante, als zij zich 
 zuchtend naar het venster omkeren waar een boeketje narcissen op het kozijn een gesprek begint met een 
reproduktie van Botticelli aan de muur, als zij het gordijn dichtdoen en een fotoalbum met kinderen van 
hun zuster, de verloofde van hun broer, dagjes aan het strand, ter hand nemen en langzaam en peinzend 
doorbladeren. 

10 Aankondigingen van lezingen over het werk van Diet Kramer alsmede recensies zijn onder meer gevonden via www.delpher.nl. Bij de 
bespreking van de verschillende romans van Diet Kramer in de volgende hoofdstukken zijn deze waar relevant vermeld.
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Deze uitspraak van Nijhoff uit 1926 laat zien dat het door hem aangeduide lezerspubliek in zijn 
ogen een ongerichte smaak had. Naast klassieke reproducties – een buste van Dante en of een schil-
derij van Botticelli – vond men alledaagse dingen als een fotoalbum de moeite waard. De populaire, 
sentimentele poëzie van dichters als Alice Nahon paste in zijn ogen bij die als halfslachtig omschre-
ven smaak. Nijhoff presenteert zijn waarneming als een schijnbaar objectieve constatering. Enig 
snobisme dan wel ironie over het lezende publiek uit de middenklasse klinkt er echter wel in door. 
Hij lijkt hun smaak weinig serieus te hebben genomen, een oordeel dat aansluit bij uitspraken die 
destijds werden gedaan over de genoemde populaire romans, en meer algemeen over alles wat als 
middelmaat c.q. als middlebrow werd beschouwd.11 

Het is nu deze publieksliteratuur ofwel middlebrowliteratuur die sinds enkele decennia door ver-
schillende Angelsaksische literatuurwetenschappers wordt onderzocht, onder wie Janice A.  Radway, 
Melanie Ho en Nicola Humble. Bestudeerd wordt onder meer welke functie de publieks literatuur 
had voor de lezer. Daarbij wordt ernaar gestreefd de term middlebrow op een neutrale, meer beschrij-
vende manier te gebruiken, dus zonder de genoemde negatieve connotaties. In Nederland heeft deze 
werkwijze navolging gevonden in het project ‘Dutch middlebrow literature 1930-1940’, waarin is 
bestudeerd hoe de middlebrowcultuur zich tijdens het interbellum in Nederland manifesteerde in 
sociale en culturele praktijken, in teksten en in instituties als de literaire kritiek. Het project sloot aan 
op eerder onderzoek naar publieksromans van auteurs als Willy Corsari (1897-1998), Emmy van 
Lokhorst (1891-1970) en Ina Boudier-Bakker (1875-1966) en hun betekenis voor het publiek.12 

De vraag is nu hoe Diet Kramer in dat onderzoek past. Zoals gezegd had haar werk een duide-
lijke functie voor een brede groep lezers. Het predikaat ‘publieksauteur’ is dan ook zeker op haar van 
toepassing. Bestudering van haar schrijverschap sluit daarmee aan bij het genoemde onderzoek naar 
middlebrowliteratuur. Interessant is bijvoorbeeld na te gaan in hoeverre haar werk overeenkomt 
met dat van andere publieksauteurs. Zijn er gemeenschappelijke patronen en kenmerken? En hoe 
werd daarop gereageerd door enerzijds de lezers en anderzijds de critici? 

Diet Kramer en haar sociale klasse
In samenhang met het onderzoek naar de middlebrowliteratuur, of in breder verband middlebrow-
cultuur, is ook het bestuderen van de sociale achtergrond van Diet Kramer van belang. Zij was 
namelijk niet alleen een publieksauteur, maar behoorde ook tot de maatschappelijke klasse waaruit 
veel van de nieuwe lezers afkomstig waren. 

Diet Kramer groeide op in een middenstandsgezin dat een sterke drang had vooruit te komen 
en zich, ook in intellectueel opzicht, te ontwikkelen. Voor hun huwelijk waren haar beide ouders 
in loondienst. Haar vader Pauwel Hendrik Kramer was winkelbediende in Amsterdam en moeder 
Jacoba Ipenburg werkte in deze stad als dienstmeisje. Op grond van deze positie kunnen zij tot 
de zogeheten arbeidersklasse worden gerekend. Beiden waren daarbij hardwerkend en spaarzaam, 

11 Van Boven, ‘De middlebrow-roman schrijft terug’. Nijhoff, ‘Alice Nahon’.
12 Enkele buitenlandse publicaties op het gebied van het middlebrowonderzoek zijn onder meer: Radway, A Feeling for Books; Humble, 

The Feminine Middlebrow Novel; Ho, Useful fiction. Het project ‘Dutch middlebrow literature 1930-1940’ werd in de periode 2013-
2017 onder supervisie van Erica van Boven uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen, de Open Universiteit Nederland en de 
 Radboud Universiteit Nijmegen (http://middlebrow.nl/; geraadpleegd 15 april 2015). Van Boven, ‘De middlebrow-roman schrijft terug’.
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en hadden een ondernemende instelling. Die combinatie stelde hen in 1898 in staat – ze waren 
toen zes jaar getrouwd – in de Jan Steenstraat in Amsterdam een kruidenierswinkel te beginnen. 
Vervolgens vestigde Kramer zich vier jaar later in de Kerkstraat als ‘handelaar in drogerijen en verf-
waren’, ofwel drogist. Betekende die laatste verandering, die gepaard ging met een verhuizing naar 
een betere wijk, al een forse stap op de maatschappelijke ladder, dat gold in nog sterkere mate toen 
Pauwel Hendrik en Jacoba Kramer in 1919 hun nering voortzetten in een groter pand in de Nieuwe 
Spiegelstraat. Een en ander laat zien zien dat de ouders van Diet Kramer ambitieus waren en sterk 
gericht op positieverbetering. Aanvankelijk behorend tot de volksklasse werkten zij zich geleidelijk 
op tot de middenklasse. 

Ook in de opvoeding van hun kinderen lieten ze blijken vooruit te willen komen. Veel aandacht 
werd bijvoorbeeld geschonken aan hygiëne en goede manieren, terwijl vader en moeder Kramer ook 
voor alle kinderen een goede schoolopleiding beoogden. Zo ging Diet Kramer naar de hbs en volgde 
zij, nadat ze deze school had verlaten, nog tal van cursussen op het gebied van kunst en cultuur. Jezelf 
ontwikkelen lijkt hoog in het vaandel te hebben gestaan, zowel bij haar ouders als bij haarzelf.

Deze sociale achtergrond van Diet Kramer, waarin duidelijk een opwaartse beweging kan worden 
waargenomen, heeft zij gemeen met verschillende andere publieksauteurs, onder wie Theo  Thijssen 
(1879-1943) en A.M. de Jong (1888-1943), die zich beiden ontwikkelden tot onderwijzer en 
 schrijver.13 Onderzoek naar het milieu waarin Diet Kramer opgroeide, kan daarmee meer licht 
 werpen op de sociaal-literaire verhoudingen in het interbellum. 

Evenzeer is ook een analyse van de rol die haar sociale achtergrond speelde in relatie tot haar 
schrijverschap van belang. Interessant is bijvoorbeeld dat verschillende van haar romans een hoger 
milieu als decor hebben dan dat waarin zij zelf opgroeide. Zo is Stans van de Vijf-jarige gesitueerd in 
een welgesteld bourgeois milieu, terwijl de hoofdpersoon in Ons Honk in een meer intellectuele sfeer 
opgroeit. In dat opzicht zijn er overeenkomsten met schrijfster Cissy van Marxveldt (1889-1948), 
die eveneens opgroeide in een kleinburgerlijk milieu en voor veel van haar boeken een hoger milieu 
als achtergrond koos.14 Bestudering van het sociale milieu van Diet Kramer in combinatie met het 
analyseren van haar werk kan derhalve laten zien welke rol sociale elementen als ‘stand’ en ‘klasse’ 
speelden in haar werk en schrijverschap en, in breder verband, in de vooroorlogse publieksliteratuur.

Diet Kramer als vrouwelijke auteur
Naast klasse is ook gender een bepalende factor in het leven en schrijverschap van Diet Kramer. 
Dat blijkt bijvoorbeeld uit een brief uit 1932 waarin ze haar collega-schrijver Anne de Vries (1904-
1964), die in 1930 en 1931 enkele kinderboeken had gepubliceerd, suggereert dat zijn carrière 
mogelijk sneller en succesvoller zal verlopen dan die van haar: 

Wie weet bent U me met een paar jaar al hoog en breed voorbij geschoven, want U weet .... de scheppings-
mogelijkheid en kring is voor een “schrijvende juffrouw” enger en geslotener dan voor een heer der schepping. 

13 Over A.M. de Jong, zie: https://socialhistory.org/bwsa/biografie/jong-a-m (geraadpleegd 6 maart 2017). Over Theo Thijssen, zie: 
http://resources.huygens.knaw.nl/bwn/BWN/lemmata/bwn1/thijssen (geraadpleegd 6 maart 2017).

14 Zie hoofdstuk 2.
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Wij schieten sneller af, maar zijn ook vlugger aan de rand van onze prestaties. Zoo is het altijd geweest en 
zoo zal ’t wel blijven ook.15 

Het is een uitspraak waarmee ze lijkt te impliceren dat vrouwen over minder schrijfcapaciteiten 
beschikken dan mannen – ‘we (…) zijn ook vlugger aan de rand van onze prestaties’ – en waaruit 
berusting dan wel acceptatie klinkt ten aanzien van de verschillen in mogelijkheden voor mannelijke 
en vrouwelijke auteurs. 

Met haar uitlating tegenover Anne de Vries over vrouwelijk schrijverschap lijkt Diet Kramer niet 
alleen te staan. Ook collega-schrijfster Jo de Wit (1894-1973) lijkt te suggereren dat er verschillen 
zijn tussen de intenties en mogelijkheden van vrouwelijke en mannelijke auteurs. In haar bijdrage 
in het huldeblijk van een groep Amsterdamse vrouwen aan de jubilerende koningin Wilhelmina 
schrijft zij in 1938 over de positie van de vrouw in de letterkunde. Zij constateert dat sinds de jaren 
tachtig van de negentiende eeuw mede onder invloed van het opkomende liberalisme een gene-
ratie schrijvende vrouwen is opgestaan, vrouwen die gebruik maakten van wat de tijd hen bood: 
‘persoonlijke vrijheid om zich volgens aard en aanleg te uiten’. Daarbij stelt zij dat een groot aantal 
van hen vooral schrijft over de ‘problemen van het vrouwzijn’, bijvoorbeeld over het moederschap. 
Veel schrijfsters – uitzonderingen als Henriëtte Roland Holst en Carry van Bruggen daargelaten – 
hebben de ‘diepere problemen, tijdsproblemen ook’ (nog) niet ‘aangeraakt’. Jo de Wit vindt dat niet 
zo vreemd. ‘Hoe zou dat ook mogelijk zijn daar zij als vrijere, bewuste vrouwen haar eerste schreden 
doen?’ De ‘vrijere verhouding’ van de vrouw ten opzichte van de wereld is daarvoor in haar ogen 
nog te jong. Haar conclusie is dan dat ‘de vrouw als schrijfster evolueert, dat zij de tijdsproblemen 
beleeft, doch dat zij zich er niet zóó bewust tegenover stelt als de man’.16 

De constatering van Diet Kramer sluit aldus aan bij contemporaine opvattingen over vrouwelijk 
schrijverschap. Zoals gezegd hadden schrijfsters in de jaren dertig weinig literair aanzien. De door 
hen geproduceerde romans, dikwijls ‘damesromans’ genoemd, werden vanwege de ‘uitgesponnen 
beschrijvingen, de oppervlakkige psychologie, de beperkte en banale burgerlijk-Hollandse stof ’ 
door jonge literaire critici over het algemeen gezien als een ‘tweederangs voortzetting van het 
 realisme en naturalisme van Tachtig’. Oudere critici stonden dikwijls welwillender tegenover de 
vrouwenromans, maar ook zij toonden zich kritisch ten aanzien van de in hun ogen beperkte stof-
keuze en thematiek.17 

Tot de bekritiseerde schrijfsters behoorden onder meer Willy Corsari, Emmy van Lokhorst en 
Ina Boudier-Bakker. Hun plaats in het literaire veld is, zoals vermeld, reeds onderzocht. De positie 
van verschillende andere vrouwelijke auteurs uit het interbellum is eveneens bestudeerd. Zo onder-
zocht Gé Vaartjes het leven en werk van Top Naeff (1878-1953), preciseerde Monica Soeting de 
positie van Cissy van Marxveldt (1889-1948), wijdde Lucie Vermeij een monografie aan het leven 

15 Brief van Diet Kramer aan Anne de Vries, d.d. 26 januari 1932 (Literatuurmuseum, Den Haag (verder aangeduid met LM), signatuur: 
AdV Kramer, Diet). In de periode 1930-1932 publiceerde Anne de Vries zijn eerste jeugdboeken, waaronder Evert in turfland en De witte 
pet, en zijn eerste schetsen voor volwassenen, waaronder ‘Gods stem’ en ‘Ouden van dagen’ (bron: De Vries, Een zondagskind, 415-416). 

16 De Wit, ‘De vrouw in de letterkunde’.
17 De term ‘damesroman’ fungeerde in de praktijk als een literaire diskwalificatie. Zie ook: Van Boven, Een hoofdstuk apart, 154-155, 256. 
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en werk van Henriëtte van Eyk (1897-1980) en nam Petra Teunissen het leven en werk van Clare 
Lennart (1899-1972) onder de loep.18 

Ook de positie van vrouwelijke auteurs in het algemeen is de laatste decennia onderdeel van 
het literatuurwetenschappelijke onderzoek in Nederland. Onderzocht wordt daarbij onder meer 
de plaats die schrijfsters kregen toegewezen en de manier waarop zij zelf binnen de bestaande lite-
raire verhoudingen vormgaven aan hun schrijverschap. Hieruit zijn publicaties voortgekomen als 
Schrijvende vrouwen, waarin onder redactie van Jacqueline Bel en Thomas Vaessens een groot aantal 
schrijfsters uit de periode 1880-2010 de revue passeert, onder wie tijdgenoten van Diet Kramer 
als Margo Scharten-Antink (1869-1957), Annie Salomons (1885-1932) en Madelon Székely- 
Lulofs (1899-1958). Tevens is in het recente overzichtswerk Bloed en rozen aandacht besteed aan 
de  positie van schrijfsters in de periode 1900-1940. Dergelijk onderzoek richt zich zowel op de 
enkele  schrijfsters die wel tot de gezaghebbende letterkunde werden gerekend, onder wie Carry van 
 Bruggen (1881-1932), als op de schrijfsters die werden beschouwd als publieksauteur. 

Buiten Nederland is het vrouwelijke auteurschap eveneens een belangrijk onderzoeksgebied 
binnen de literatuurwetenschap, wat bijvoorbeeld blijkt uit overzichtswerken van vrouwelijke 
auteurs als The Feminist Companion to Literature in English van Virginia Blain, Patricia Clements 
en Isobel Grundy.19 

De positie van Diet Kramer als vrouwelijke auteur is tot op heden niet onderzocht. Bestudering 
van haar leven en werk kan derhalve een waardevolle aanvulling zijn op de reeds behaalde resul-
taten binnen het genoemde onderzoeksterrein. Dat geldt in het bijzonder voor de wijze waarop 
Diet Kramer haar schrijverschap naar buiten bracht. De geringe waardering die vrouwelijke auteurs 
ondervonden, had namelijk onder meer gevolgen voor de manier waarop zij hun  schrijfactiviteiten 
presenteerden. Over het algemeen waren de schrijvende vrouwen in het interbellum daar nogal 
bescheiden over. Veelal gaven zij geen blijk van literaire aspiraties. Het schrijverschap werd door hen 
nogal eens gepresenteerd als een vorm van vrijetijdsbesteding, en niet als serieuze roeping. Dat had 
niet alleen te maken met het geringe aanzien dat hun literaire arbeid had, maar ook met de toen-
malige opvattingen over de positie van vrouwen in de samenleving. Ook na de eerste feministische 
golf en de strijd voor het vrouwenkiesrecht werd de plaats van de vrouw immers vooral in huis en 
gezin gezien. Vrouwen moesten zich bezighouden met de huishouding en de opvoeding van kin-
deren.20 Als er dan nog tijd overbleef, kon die worden besteed aan enige vorm van ontspanning en 
vermaak. In dat verband werd ook schrijven nogal eens naar buiten gebracht als activiteit die louter 
in de vrije tijd werd verricht. 

18 Van Boven, ‘De middlebrow-roman schrijft terug’. Van Boven, ‘Schrijven als beroep’. Vaartjes, Rebel en dame. Soeting, Cissy van Marx-
veldt. Vermeij, Een literaire clown. Momenteel werkt Aukje Holtrop aan een biografie van Henriëtte van Eyk (bron: http://resources.
huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon/lemmata/data/Eyk; geraadpleegd 14 maart 2017). Teunissen, Voor ’t gewone leven ongeschikt.

19 Bel en Vaessens, Schrijvende vrouwen. Bel, Bloed en rozen, 130-147, 641-642, 692-701. Blain e.a., The Feminist Companion. De aandacht 
voor vrouwelijk auteurschap blijkt ook uit onderzoek naar specifieke thema’s. Zo onderzocht Riet Paasman autobiografieën van Neder-
landse schrijfsters in Levens in letters (1996). 

20 Over de plaats van de vrouw in de samenleving, zie ook: Hermans, ‘De heilige banden van het gezin’.
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In Onze Mei (1927), waarin de jeugdherinneringen van een aantal schrijfsters zijn gebundeld, vertelt 
Annie Salomons dat ze niet meer precies weet wanneer ze is begonnen met het verzinnen van verhalen. 
Mogelijk was ze een jaar of drie. Daarna vervolgt ze: 

En ik weet ook niet, of ik er wel ooit mee ben opgehouden. Is ons schrijven van groote-menschen-boeken 
eigenlijk veel anders, dan het in een droomwereldje spelen van een kind, waar de dingen nu eindelijk eens 
gebeuren, zooals zij het het prettigst zou vinden, of waar je je eens verrukkelijk kunt overgeven aan een 
zoete rampzaligheid.21 

Salomons stelt hier het schrijven voor als een tamelijk onschuldig tijdverdrijf, en dat klinkt  weinig 
serieus. Van roeping of noodzaak lijkt in ieder geval bij haar geen sprake te zijn geweest. Haar uit-
spraak staat bovendien ver af van enige vorm van diepgaande belangstelling voor literair- theoretische 
kwesties, zoals die bij de meeste schrijfsters ontbrak. Als voorbeeld kan wat dat betreft Willy Corsari 
worden genoemd. Als broodschrijfster was ze weliswaar professioneel met schrijven bezig, maar 
ze zag zich niet genoodzaakt tot theoretische verdieping op letterkundig terrein.  Illustratief is wat 
dat betreft het feit dat Corsari tijdens een lezing in 1933 naar voren bracht dat ze het niet belang-
rijk vond hoe een boek werd geschreven, maar dát het boek werd geschreven. Uit een dergelijke 
uitspraak blijkt een weinig bewuste opstelling, een opstelling die door Erica van Boven typisch- 
vrouwelijk wordt genoemd en waarin veel schrijfsters Corsari zijn voorgegaan.22

Bij de hier geschetste opstelling van vrouwelijke auteurs lijkt sprake te zijn van oorzaak en 
gevolg. Zoals gezegd verwierven zij zich niet gemakkelijk een plaats in het literaire veld. Hun werk 
werd in een aparte categorie ondergebracht, die van de zogenaamde ‘damesromans’, en werd over 
het algemeen door de kritiek niet hoog aangeslagen. Vaak had dat tot gevolg dat de schrijfsters zich 
bescheiden opstelden en dat droeg dan weer bij aan de geringe rol die zij in letterkundige kringen 
speelden. Een vicieuze cirkel dus.

De vraag is nu hoe Diet Kramer zich opstelde in de literaire wereld. Hoe presenteerde zij zich 
als auteur, hoe karakteriseerde zij haar schrijfactiviteiten? In hoeverre toonde zij belangstelling voor 
de literaire ontwikkelingen van haar tijd? Had ze specifieke opvattingen over literaire kwesties en 
bracht ze die naar buiten? En hoe ging zij op verschillende momenten in haar carrière om met haar 
constatering dat er voor ‘schrijvende juffrouwen’ minder mogelijkheden waren dan voor de ‘heren 
der schepping’? Beantwoording van dergelijke vragen sluit aan bij het genoemde onderzoek naar de 
zelfpresentatie van vrouwelijke auteurs. 

Diet Kramer en de protestants-christelijke letterkunde
In de jaren twintig en dertig van de twintigste eeuw was Nederland sterk verzuild. ‘Geen contact met 
je rooms-katholieke buren als je zelf protestant was; geen huwelijk mogelijk tussen een christen en 
een socialist; de sociale druk om als christen te stemmen op een christelijke partij en een christelijke 
krant te lezen: er stonden schotjes, of zwaarder geformuleerd muren tussen de Nederlanders in het 

21 Salomons, ‘“Toen onze Mops een Mopsje was”…’.
22 Van Boven, ‘Schrijven als beroep’.
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interbellum.’ Aldus opent Peter Kromdijk zijn proefschrift over ontwikkelingen in het interbellum 
in en rond de Nederlands-Hervormde kerk, die na de Tweede Wereldoorlog hebben bijgedragen 
tot de opvatting onder progressieve katholieken en protestanten dat niet het geloof politieke keuzes 
moest bepalen, maar dat er samen met de sociaaldemocraten en vrijzinnig democraten moest wor-
den gestreefd naar een progressieve partij.23 

Het fundament voor die verzuiling was gelegd in de negentiende eeuw, toen kerkelijke organi-
saties ‘hun greep op de massa’ uitbreidden, betogen Frans Ruiter en Wilbert Smulders in Literatuur 
en moderniteit in Nederland 1840-1990. Die verzuiling manifesteerde zich, zoals hierboven is aan-
gegeven, in alle delen van de samenleving, zo ook in de letterkunde. ‘(…) letterkundigen  trokken 
zich terug in hun eigen zuil’, aldus Jacqueline Bel, ‘dat wil zeggen: protestanten, katholieken en 
“neutrale” schrijvers gingen steeds meer publiceren in hun eigen tijdschriften.’ Wellicht lag het iets 
genuanceerder dan Bel hier voorstelt. Ruiter en Smulders stellen namelijk dat de verzuiling vooral 
een rol speelde op ‘het terrein van de moderne massacultuur’, waarbij bijvoorbeeld moet worden 
gedacht aan de sterk levensbeschouwelijke grondslag van de verschillende omroeporganisaties. 
Binnen intellectuele kringen was minder sprake van verzuiling. Als voorbeeld noemen Ruiter en 
 Smulders het van oorsprong katholieke literair-culturele tijdschrift De Gemeenschap, dat in de 
jaren twintig en dertig onder invloed van avant-gardistische jongeren een duidelijk antiklerikaal 
geluid liet horen. Aan de andere kant was er onder invloed van de verzuiling ook een tendens naar 
heteronome kunst, naar kunst die ‘dienstbaar wil zijn aan een levensbeschouwelijke of politieke 
richting’. Binnen  protestants-christelijke kringen speelde de discussie hierover onder meer een rol 
in en rond letterkundige tijdschriften als Opgang en Opwaartsche Wegen. Aldus kan Nederland, en 
meer  specifiek het culturele leven, in de eerste helft van de twintigste eeuw zeker verzuild worden 
genoemd, maar lijkt enige nuancering wat dat betreft op zijn plaats te zijn.24 

Tegen deze achtergrond kan de houding van Diet Kramer ten opzichte van levensbeschouwe-
lijk georiënteerde letterkundige kringen als ambivalent worden beschouwd. In het begin van haar 
loopbaan als schrijfster zocht de in een Nederlands-Hervormd milieu opgegroeide Diet Kramer 
aansluiting bij protestants-christelijke auteurs. Zo werden verschillende van haar vroege schetsen 
gepubliceerd in protestants-christelijke periodieken. En al gauw zocht ze ook anderszins contact 
in deze kringen. Ze nam bijvoorbeeld actief deel aan de Pinkster conferentie van het Verbond van 
Christelijk Letterkundige Kringen die in mei 1928 op Kasteel Hardenbroek in Driebergen werd 
georganiseerd.

Betekent dit dat Diet Kramer een protestants-christelijke schrijfster is? Die vraag kan niet 
 zonder meer bevestigend worden beantwoord. Twijfels hierover worden gevoed door het feit dat 
in een belangrijk deel van haar werk een expliciet godsdienstig perspectief ontbreekt. Daarnaast 
 publiceerde ze veelvuldig in meer neutrale tijdschriften, dat wil zeggen in tijdschriften zonder 
 godsdienstige signatuur. Bovendien nam ze in 1930 duidelijk afstand van de protestants- christelijke 

23 Kromdijk, Eenheid in verscheidenheid, 7.
24 Ruiter en Smulders, Literatuur en moderniteit, 20-29. Bel, Bloed en rozen, 516. Ook historicus Maarten van Rossem stelt vast ‘dat de 

wetenschappelijke, zakelijke en culturele elite minder verzuild was dan de rest van de bevolking’ (Van Rossem, ‘De verzuiling wordt 
overschat’). In hoofdstuk 2 wordt nader ingegaan op de discussies die werden gevoerd in protestants-christelijke letterkundige kringen.
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letterkundige kringen door het lidmaatschap van de Kring Amsterdam van het Verbond van Chris-
telijk Letterkundige Kringen en dat van de Christelijke Auteurskring om ‘prinicipeele redenen’ op 
te zeggen.25 Ook in haar latere leven, zowel privé als in haar werk, is sprake van een zekere twee-
slachtigheid ten opzichte van het (protestants-christelijke) geloof en alles wat daarmee samenhangt. 
Het lijkt er dan ook op dat Diet Kramer zich niet geheel en al verbonden voelde met de protes-
tants-christelijke letterkunde. Daarenboven waren er vanuit protestants-christelijke hoek zelf ook 
aarzelingen of Diet Kramer tot hun gelederen behoorde, zoals in hoofdstuk 3 zal blijken. 

Gezien het bovenstaande roept de positie van Diet Kramer ten opzichte van de protestants- 
christelijke letterkunde nogal wat vragen op. Bestudering van haar leven en werk kan wat dat betreft 
duidelijkheid scheppen. Van belang daarbij is vanzelfsprekend ook de vraag in welke kringen c.q. 
zuilen haar boeken werden gelezen en hoe daarop in de verschillende levensbeschouwelijke sferen 
werd gereageerd. Beantwoording van dergelijke vragen levert niet alleen gegevens op voor de positie 
van Diet Kramer ten opzichte van de protestants-christelijke letterkunde, maar sluit bovendien aan 
bij het onderzoek naar het functioneren van de christelijke literatuur in die tijd, zoals dat onder 
meer is gedaan door Jacques Dane, die de populaire leescultuur in protestants-christelijke gezinnen 
in de periode 1880-1940 in kaart heeft gebracht.26 Tevens kan bestudering van het leven en werk 
van Diet Kramer bijdragen aan het onderzoek naar de verzuiling in de letterkunde in de eerste helft 
van de twintigste eeuw.

Diet Kramer als jeugdboekenauteur
Diet Kramer schreef, zoals eerder vermeld, zowel voor volwassenen als voor kinderen en jonge 
 mensen. Dat maakt haar tot een zogenoemde ‘dubbelauteur’. Binnen de literatuur voor volwassenen 
kan Diet Kramer, zoals hierboven eveneens is aangegeven, tot de categorie publieksauteurs worden 
gerekend, waardoor ze interessant is in het kader van het onderzoek naar middlebrowliteratuur. 
Nogmaals moet daarbij worden benadrukt dat de scheidslijn tussen haar werk voor jongeren en dat 
voor volwassenen niet scherp is. Een roman als Begin (1932), haar eerste officiële roman voor vol-
wassenen, werd ook door jongeren gelezen, terwijl De Bikkel (1935) en Roeland Westwout (1937), 
in eerste instantie gericht op jongeren, ook aan volwassen lezers werden aanbevolen. Haar positie 
als publieksauteur betreft dan ook niet specifiek haar romans voor volwassenen maar zeker ook die 
voor jonge mensen.27 

Daarnaast maakt ook haar positionering binnen het terrein van de jeugdliteratuur haar tot een 
belangwekkend onderzoeksobject. Dat geldt in het bijzonder de plaats die ze als schrijfster van 
romans voor jongeren inneemt ten opzichte van de grote stroom van meisjesboeken die destijds 
op de markt kwam, een categorie die vanaf het ontstaan ervan hevig is bekritiseerd. Kritiek was er 
onder meer op de kunstmatige scheiding tussen jongens- en meisjesboeken, het eenzijdige beeld van 
de hoofdpersonen, het beschreven milieu – vaak de hogere kringen – en de gekunsteldheid van het 

25 Brief van Diet Kramer aan M. Verhave, d.d. 4 augustus 1930; brief van Diet Kramer aan het Secretariaat van de Christelijke Auteurskring 
Amsterdam, d.d. 4 augustus 1930 (LM, collectie K 08631 B.1).

26 Dane, “De vrucht van Bijbelsche opvoeding”. 
27 Voor zover bekend is er nog geen specifiek onderzoek gedaan naar de vraag in hoeverre het middlebrowconcept kan worden toegepast op 

jeugdliteratuur.
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verhaal. Te midden van deze kritische geluiden valt op dat de eerste meisjesboeken van Diet Kramer, 
Stans van de Vijf-jarige (1927) en Ons Honk (1928), goed werden ontvangen. De combinatie van 
ernst en vermaak die de boeken kenmerkt, viel in de smaak van veel critici.28 

Zelf had Diet Kramer ook kritiek op de vele meisjesboeken waarmee de markt werd overspoeld. 
Die uitte ze in 1935 in een artikel in School en Huis, waarbij ze aangaf wat naar haar idee een goed 
meisjesboek was. Ze benadrukte vooral de pedagogische verantwoordelijkheid van auteurs van 
meisjesboeken, een verantwoordelijkheid waaraan ze ook ten aanzien van haar eigen schrijverschap 
zwaar tilde. Nog meer dan in haar eerste meisjesboeken lijkt ze zich hiervan bewust te zijn geweest 
bij het schrijven van haar latere romans voor jongeren, De Bikkel en Roeland Westwout. In die  boeken 
is de factor vermaak vrijwel geheel verdwenen en staat de pedagogische strekking nog meer voorop. 
Diet Kramer wilde met aantrekkelijke verhalen in de eerste plaats jongeren, zeker niet alleen meisjes, 
tot steun zijn. 

Deze nadrukkelijk gekozen positie, haar gerichtheid op de lezer, en de waardering voor haar werk 
maken haar leven en schrijverschap het bestuderen waard in het kader van het actuele  historische 
onderzoek naar kinder- en jeugdliteratuur, zoals dat onder meer wordt verricht door onderzoekers 
als Rita Ghesquière, Helma van Lierop en Vanessa Joosen. Onder hun redactie verscheen in 2014 
Een land van waan en wijs, waarin de huidige stand van zaken betreffende de geschiedenis van de 
Nederlandse jeugdliteratuur wordt gepresenteerd. De ontwikkeling van specifieke lectuur voor 
 jongens en meisjes door de eeuwen heen alsmede adolescentenliteratuur zijn expliciete thema’s in 
dit overzichtswerk.29 

In verband met dit onderzoeksperspectief is de vraag van belang hoe het jeugdliteraire veld er 
voor de Tweede Wereldoorlog uitzag, in het bijzonder in hoeverre de toenmalige jeugdliteratuur 
als een specifiek literair terrein ofwel een literair subveld kan worden beschouwd. Als theoretisch 
kader voor deze kwestie is gekozen voor de wijze waarop Kees van Rees & Gillis J. Dorleijn aan de 
hand van de veldtheorie van de Franse socioloog Pierre Bourdieu (1930-2002) het begrip ‘literair 
veld’ definiëren. 

In navolging van Bourdieu wordt het literaire veld door Van Rees en Dorleijn als een subveld 
beschouwd van het culturele veld, ofwel van ‘de ruimte van culturele plaatsbepalingen of positio-
neringen (…) die op een gegeven moment in een bepaalde samenleving mogelijk zijn’. Binnen 
dit  culturele veld zijn organisaties en personen aanwezig – respectievelijk instituties en actoren 
genoemd  – ‘die zich bezighouden met de productie, distributie, promotie en consumptie van 
 symbolische goederen en praktijken op het terrein van cultuur, kunst, religie enzovoort’. Kortom, 
om van een ‘veld’ te kunnen spreken is het nodig dat er sprake is van een eigen productie, van eigen 
actoren en van specifieke instituties.30 

Bij het subveld van de literatuur gaat het dan om actoren als auteurs en recensenten, en insti tuties 
als uitgeverijen, boekhandels, bibliotheken en de literaire kritiek. Hoewel Van Rees en Dorleijn niet 
specifiek aandacht besteden aan de jeugdliteratuur, wat ook is vastgesteld door Piet Mooren, kan 

28 Zie ook: Van der Veer, ‘Het katterig gezanik om een jongen’.
29 Ros en De Jonckheere, ‘Een geval apart’. Van den Hoven en Van Lierop-Debrauwer, ‘Zoektochten zonder wegwijzers’.
30 Van Rees & Dorleijn, ‘Het Nederlandse literaire veld 1800-2000’.
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hun analyse van het literaire veld worden gebruikt voor de beantwoording van de vraag in hoeverre 
er in de jaren dertig sprake was van een jeugdliterair subveld.31 Met andere woorden: was er toenter-
tijd op het gebied van de kinder- en jeugdliteratuur sprake van een eigen productie en van specifieke 
actoren en instituties die zich hiermee bezighielden? 

Allereerst kan worden vastgesteld dat er zeker sprake was van een productie van jeugdboeken. 
Vanaf 1900 was de stroom van kinderboeken zelfs buitengewoon groot.32 Niet alleen was het aantal 
kinderboekenschrijvers fors, bij verschillende uitgeverijen vormden kinderboeken een apart segment 
in hun fonds, zoals bij Van Goor, H.J.W. Becht, Ploegsma, Wereldbibliotheek, Leopold, Holland en 
Van Holkema & Warendorf. Uitgeverij Kluitman manifesteerde zich zelfs sinds de jaren negentig 
van de negentiende eeuw vrijwel uitsluitend als kinderboekenuitgeverij.33 Dat kinderboeken voor 
de genoemde uitgeverijen een substantieel deel van het fonds uitmaakten, blijkt ook uit het feit dat 
verschillende uitgevers, waaronder Van Holkema & Warendorf en Van Goor, aparte catalogi van dat 
deel van hun fonds uitgaven en ook tal van ander reclamedrukwerk verspreidden om de door hen 
uitgegeven kinderboeken onder de aandacht te brengen van zowel de boekhandel als het publiek. 
Uitgeverij Kluitman als specifieke kinderboekenuitgeverij was wat dat betreft ook zeer productief.34

Behalve uitgeverijen en boekhandels gingen ook bibliotheken een meer actieve rol spelen op het 
gebied van de kinder- en jeugdliteratuur. Begin 1904 ontwikkelde de Openbare Leeszaal en Biblio-
theek Dordrecht bijvoorbeeld plannen voor de inrichting van een ‘kinderbibliotheek’ en in de jaren 
daarna werden vergelijkbare initiatieven genomen in andere plaatsen, waaronder Amsterdam.35 

De groeiende productie en distributie van kinder- en jeugdliteratuur ging gepaard met beschou-
wingen over wat kinderen moesten lezen. Vooral vanuit pedagogische hoek werd nagedacht over de 
eisen die aan kinderboeken moesten worden gesteld, wat onder meer blijkt uit publicaties van Nellie 
van Kol (1851-1930), J. W. Gerhard (1864-1923), Theo Thijssen, Hendrik van Tichelen (1883-
1967) en Nynke van Hichtum (1860-1939). Daarbij waren verschillende geluiden te horen. Zo 
benadrukte Van Kol vooral de pedagogische functie van kinderboeken, terwijl Gerhard het accent 
legde op de esthetische waarde. Hij pleitte dan ook voor het opnemen van artistiek verantwoorde 
illustraties. Theo Thijssen had een meer literair standpunt; hij was van mening dat auteurs van 
kinder boeken in de eerste plaats schrijver moeten zijn en geen opvoeder.36

Vanuit de bibliotheekwereld kwam eveneens de voorlichting over kinder- en jeugdlitera-
tuur op gang. Ten behoeve van ouders en andere opvoeders verscheen bijvoorbeeld vanaf 1927 

31 Mooren, ‘Een kerk zonder kinderen’.
32 Bij de toenemende productie van kinderboeken in de eerste decennia van de twintigste eeuw speelt het feit een rol dat er toen meer 

dan voorheen over het kinderleven en over de opvoeding werd nagedacht, zoals ook blijkt uit de toenmalige professionalisering van de 
kinderbescherming, de invoering van een strengere leerplicht en het ontstaan van instanties waarop ouders een beroep konden doen bij 
opvoedingsproblemen. Niet voor niets wordt de twintigste eeuw de ‘eeuw van het kind’ genoemd. Zie ook: Van der Veer, Knikkers & 
kauwgomballen. En verder: Ghesquière e.a., ‘Inleiding’, 34-41.

33 Heimeriks en Van Toorn, ‘Ene marssekorff mit prenten’; Ghesquière e.a., ‘Inleiding’, 34-41.
34 Een ruime collectie uitgeversdrukwerk op het gebied van kinder- en jeugdboeken uit de eerste helft van de twintigste eeuw is in mijn 

bezit (collectie Janneke van der Veer, verder aangeduid met JV). Zie ook: Van der Veer, ‘“Machtige boeken hè, die Kluitman pockets?”’.
35 Pancras, Voor alle kinderen, 8-13. 
36 Van Kol, ‘Wat zullen de kinderen lezen?’; Gerhard, Onze kinderliteratuur; Van Tichelen, Over boeken voor kinderen; Van Hichtum, ‘Onze 

kinderliteratuur’. In de rubriek ‘Kinderlectuur’ in het tijdschrift De Nieuwe School liet Theo Thijssen vanaf 1905 zijn licht schijnen 
over wat in zijn ogen verantwoorde kinderboeken waren. Zie ook: De Vries, Wat heten goede kinderboeken?, 35-159; Ghesquière e.a., 
‘ Inleiding’, 11-55.
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 jeugdboekengids De kleine vuurtoren.37 Verder kwam er in kranten en tijdschriften meer systema-
tische aandacht voor het kinder- en jeugdboek, vaak in aparte rubrieken. Een vroeg voorbeeld is het 
‘Kindernummer’ van Den Gulden Winckel, het ‘Maandschrift voor de boekenvrienden in Groot 
Nederland’, dat in juni 1902 als gratis bijlage door Hollandia Drukkerij werd verspreid. Ook peda-
gogische periodieken als Het Kind besteedden regelmatig aandacht aan jeugdliteratuur. Tevens was 
dit een geregeld terugkerend onderwerp in tijdschriften die voor de jeugd zelf op de markt werden 
gebracht, zoals Meisjesleven, Jongensleven, Leven en Werken en Droom en daad.38 

Alles bij elkaar lijken er voldoende aanwijzingen te zijn dat de jeugdliteratuur zich in de eerste 
decennia van de twintigste eeuw ontwikkelde tot een afzonderlijk literair subveld met een eigen 
productie en een specifieke groep actoren en instituties. De productie van kinder- en jeugdboeken 
was groot, terwijl er ook volop activiteiten werden ontplooid op het gebied van de distributie, pro-
motie en voorlichting van deze categorie boeken. Tevens was de kinder- en jeugdliteratuur onder-
werp van studie voor pedagogen en werd er in de media regelmatig aandacht aan boeken voor de 
jeugd besteed.39 

Onderzoeksvraag
Aan de hand van de vijf genoemde onderzoeksperspectieven is de volgende hoofdvraag voor het 
bestuderen van het leven en werk van Diet Kramer geformuleerd: hoe ontwikkelde het schrijver-
schap van Diet Kramer zich in relatie tot haar persoonlijke leven en hoe past dit schrijverschap in 
de contemporaine literair-culturele en maatschappelijke context? Deze hoofdvraag leidde tot een 
aantal deelvragen, die zich concentreren rond de levensloop van Diet Kramer en de ontwikkeling 
van haar schrijverschap. Zo zijn vragen geformuleerd over haar contacten en positie in het literaire 
veld voor en na de Tweede Wereldoorlog, en over haar opvattingen over (jeugd)literatuur, gender, 
koloniale verhoudingen en andere maatschappelijke kwesties. Ook een punt als de plaats van het 
christelijk geloof in haar leven en werk resulteerde in verschillende deelvragen, evenals de door haar 
beschreven thema’s in relatie tot de maatschappelijke actualiteit. De verhouding van de door Diet 
Kramer beschreven problematiek tot haar eigen leven was eveneens een aandachtsgebied bij de uit-
werking van de hoofdvraag alsook de receptie van haar werk. Wat dat laatste betreft is bijvoorbeeld 
de vraag gesteld wie haar boeken lazen en hoe haar boeken door de jaren heen zijn gewaardeerd. 

Biografische kwesties 
De resultaten van mijn onderzoek presenteer ik in de vorm van een biografie. De belangrijkste 
reden daarvoor is de constatering dat er nog geen biografie van Diet Kramer bestaat. Hoewel er in 

37 De eerste editie van De kleine vuurtoren werd samengesteld door Henriëtte Kluit, assistente van de ‘Gem. Bibliotheek Rotterdam’ en 
Saskia Lobo, bibliothecaresse van de ‘Gem. Jeugd-leeszaal en Centr. School-Bibliotheek ’s-Gravenhage’. Als uitgever trad Boekhandel 
M. Dijkhoffz te Rotterdam op, met financiële steun van de Nederlandse Vereniging van Bibliothecarissen en Bibliotheekambtenaren 
(bron: Bruijn, ‘De Kleine Vuurtoren’).

38 Voor een overzicht van jeugdtijdschriften met aandacht voor jeugdliteratuur, zie: Rietveld-van Wingerden, Jeugdtijdschriften in Neder-
land & Vlaanderen.

39 In de tweede helft van de twintigste eeuw zette de ontwikkeling van de jeugdliteratuur als afzonderlijk literair subveld zich voort.  
Zo werden er in die periode verschillende prijzenstelsels op het gebied van de jeugdliteratuur in het leven geroepen, werden er nieuwe 
kinderboekenuitgeverijen opgericht en kwam er gaandeweg meer wetenschappelijke belangstelling voor het kinder- en jeugdboek. Zie 
ook: Ghesquière, Jeugdliteratuur in perspectief, 21-22.
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de  vakliteratuur uit de tweede helft van de twintigste eeuw verschillende keren over het werk van 
Diet Kramer is gepubliceerd, dikwijls in positieve zin, ontbreekt een uitvoerige beschrijving van 
haar leven.40 

Naast necrologieën zijn haar levensbeschrijvingen beperkt gebleven tot een monografie van A.E. 
Huisman en een artikel in het Lexicon van de jeugdliteratuur.41 Het daaruit ontstane beeld van haar 
leven is verre van compleet. Niet alleen ontbreekt gedetailleerde informatie over haar privéleven, 
zoals over haar jeugd, huwelijk, moederschap, godsdienstige kwesties en ontberingen in de Japanse 
interneringskampen, ook zijn deze aspecten nooit in een maatschappelijke context geplaatst. Past 
bijvoorbeeld het leven van Diet Kramer in Indië in het algemene beeld van het toenmalige leven 
van Nederlandse vrouwen in Indië? Hetzelfde geldt voor haar internering en voor haar repatriëring 
in 1946. Zijn haar kampervaringen vergelijkbaar met die van andere geïnterneerden? Verliep haar 
repatriëring op vergelijkbare wijze als bij andere Nederlanders die terugkeerden uit Indië? 

Haar positionering in de literair-culturele context is eveneens niet duidelijk. Zo ontbreekt een 
systematisch overzicht van de contacten die zij had in en buiten het literaire veld. Haar netwerk 
van uitgevers, redacteuren en collega-schrijvers en -vertalers is nagenoeg ondoorzichtig gebleven, 
contacten die ze al op jonge leeftijd had opgebouwd. Hoe is dat netwerk ontstaan? Nam ze zelf 
het  initiatief of waren het anderen die háár benaderden? Vloeiden uit die relaties opdrachten voort 
of was ze zelf de initiator van nieuwe titels en bijdragen aan periodieken en bloemlezingen? Ook 
andere facetten van haar schrijverschap bleven tot nu toe onderbelicht, zoals haar drijfveren als 
schrijfster. Wie of wat waren haar inspiratiebronnen? Wat betekende het schrijverschap voor haar? 
Was ze broodschrijfster? Was schrijven voor haar hobby? Wilde ze een literaire positie bereiken? 
Wilde ze met haar boeken bepaalde maatschappelijke idealen uitdragen? 

Anders dan bij beschouwingen over haar werk, die een meer gerichte opzet hebben, biedt een 
biografie alle ruimte om dergelijke vragen en de antwoorden erop aan de orde te stellen. Daarbij 
ga ik uit van de omschrijving die het Algemeen letterkundig lexicon aan het genre geeft: ‘De rela-
tief volledige beschrijving van iemands leven. In de biografie wordt gewoonlijk een poging gedaan 
om naast de belangrijkste feitelijke gegevens uit het bestaan van de beschrevene ook diens karakter 
en milieu te schilderen.’42 Of, zoals biograaf Joke Linders het formuleert: ‘(…) het verhaal van een 
mensen leven is een biografie als heel de mens daarin tot leven komt. De mens, haar voorouders, haar 
werkzaamheden en maatschappelijke verdiensten, haar overtuigingen, twijfels, eigenaardigheden en 
relaties tegen de achtergrond van tijd en plaats.’43 En dat is precies wat ik met deze beschrijving van 
het leven en werk van Diet Kramer beoog, het tot leven brengen van ‘heel de mens’ Diet Kramer.

Daarnaast kan deze biografie een tweede doel dienen. Het levensverhaal van Diet Kramer kan 
ook bijdragen aan de beeldvorming van meer algemene historische en culturele patronen. Dit oog-
merk hangt samen met ontwikkelingen in de historiografie in de laatste decennia van de twintigste 

40 Publicaties over het werk van Diet Kramer zijn bijvoorbeeld: Holtrop, ‘Alleen voor meisjes (en jongens)’; Ros, ‘Het vooroorlogse 
“probleem boek”’; Van den Berg, ‘De roman Eindexamen 1940’ en Ros en De Jonckheere, ‘Een geval apart’. 

41 Huisman, Diet Kramer; Wijma, ‘Diet Kramer’.
42 Van Bork e.a., Algemeen letterkundig lexicon (2012-2016), op: http://www.dbnl.org/tekst/dela012alge01_01/dela012alge01_01_00749.

php (geraadpleegd 21 maart 2017).
43 Linders, ‘Biografie in de praktijk : Levensverhaal, biografie en monografie’. 
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eeuw. Het betreft hier de opkomst van de microgeschiedenis, die gepaard is gegaan met een grotere 
waardering voor individuele levensverhalen in het beschrijven van historische gebeurtenissen en 
processen. Historicus Binne de Haan beschrijft deze ontwikkeling onder meer in zijn proefschrift 
Van kroon tot bastaard (2015). 

Eind jaren zeventig gingen de ‘new historians’ uit onvrede met de toen gangbare ‘groot schalige 
en sociaalwetenschappelijk geïnspireerde historische narratieven’ meer aandacht besteden aan 
de ‘historische realiteit van alledag en de menselijke ervaring’, aldus De Haan. De opkomst van 
de microgeschiedenis, die tot doel heeft ‘individuele, menselijke handelingen in het licht van de 
geschiedenis te onderzoeken’, kan worden beschouwd als onderdeel van deze ‘new history’, stelt hij 
vervolgens vast. Daarbij hebben de grondleggers van de ‘microstoria’, de Italiaanse historici Carlo 
Ginzburg en Giovanni Levi, erop gewezen dat microgeschiedenis niet slechts schaalverkleining 
is in de zin van ‘de bestudering van kleine onderwerpen in plaats van grote’. ‘Microgeschiedenis 
is als praktijk gebaseerd op “the reduction of the scale of observation, on a microscope analysis 
and an intensive study of the documentary material’’’, haalt De Haan de woorden van Levi aan. 
Schaal verkleining bij microgeschiedenis is dan ‘een analytische procedure, die overal kan worden 
toegepast, onafhankelijk van de dimensies van het geanalyseerde object’. In die betekenis kan micro-
geschiedenis bijdragen aan het corrigeren dan wel aanvullen van het ‘grote geschiedverhaal’.44 

Sindsdien, dat wil zeggen sinds de jaren tachtig, heeft het particuliere en het singuliere een 
nadrukkelijker plaats gekregen in het historisch onderzoek, ofwel is er sprake van een ‘biographical 
turn’. De Haan: 

Historici probeerden meer en meer op zoek te gaan naar afwijkende patronen en gebeurtenissen, en pro-
beerden met een nieuwe blik specifiek en concreet historisch bronnenonderzoek te verrichten, zonder al te 
veel meer uit te gaan van vooropgezette historische interpretaties.45

De biografie sluit aan bij dit proces. In de woorden van De Haan: 

De biografie past uitstekend in deze ontwikkelingen: ieder individueel leven vereist nieuw, specifiek 
bronnen onderzoek en brengt een perspectief op het verleden met zich mee dat de mogelijkheid biedt om 
gangbare, collectieve interpretaties en concepten van de geschiedschrijving te toetsen.46

Uitgaande van het inzicht dat biografieën een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan de geschied-
schrijving in het algemeen, zeker waar het gaat om aanvulling op dan wel correctie van bestaande 
historische beelden, kan ook deze biografie van Diet Kramer, die is gebaseerd op uitvoerig bronnen-

44 De Haan, Van kroon tot bastaard, 195-214.
45 Ibidem, 7.
46 Ibidem; zie ook p. 299 van deze publicatie van De Haan. Hans Renders, hoogleraar Geschiedenis en Theorie van de Biografie, wees al 

eerder op de waarde van de biografie voor historisch onderzoek in het algemeen. In een artikel over biografieën in Limburg schreef hij in 
2007: ‘Door (historisch) biografisch onderzoek leren we andere dingen over de geschiedenis dan wat “reguliere” geschiedschrijving ons 
brengt, niet door steeds gedetailleerder naar die geschiedenis te kijken maar door de loop der dingen te beschrijven vanuit de persoonlijke 
motivatie van mensen die een slinger aan de geschiedenis hebben gegeven’ (bron: Renders, ‘Oude levens, nieuwe kwesties’).
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onderzoek zoals verderop wordt toegelicht, als zodanig worden beschouwd. Inherent aan de onder-
zoeksvraag wordt namelijk veel aandacht besteed aan de maatschappelijke en literair- culturele 
achter grond van het leven en schrijverschap van Diet Kramer. Door haar leven in verband te 
brengen met de tijd waarin zij leefde, kunnen meer algemene patronen in die tijd worden beves-
tigd dan wel ter discussie gesteld c.q. aangevuld. Dat geldt niet alleen voor het onderzoek naar de 
literatuur historische aspecten van haar schrijverschap en de functie van de publieksliteratuur, maar 
bijvoorbeeld ook voor het onderzoek naar de sociale klasse waarin ze is opgegroeid, haar leven in 
Nederlands-Indië, de internering in de Japanse kampen, de repatriëring van haar gezin na de oorlog 
en de rol van de verzuiling in het culturele leven van haar tijd. 

Hoogleraar universiteitsgeschiedenis en biograaf Willem Otterspeer opent zijn biografie van de 
schrijver Willem Frederik Hermans (1921-1995) als volgt: 

Definitieve of volmaakte biografieën bestaan niet en voorschriften voor een goede zijn nauwelijks te geven. 
Maar toch, een beetje biografie moet op z’n minst toegankelijk zijn en gastvrij. Specialistische geleerdheid 
of exclusief taalgebruik maakt zo’n boek er niet beter op. Alles mag, als het maar niet verveelt. Bovendien 
moet er een meneer of mevrouw uit tevoorschijn komen die staat, een karakter, een beest, zou men in de 
journalistiek zeggen. En wat zo iemand deed, of hij of zij nu terrorist was of schrijver of beide, moet begre-
pen worden in verband met dat karakter. 

Met deze uitspraak onderstreept Otterspeer zijn opvatting dat de biografie vooral een literair genre 
is, een verhalend genre waarin stijlmiddelen belangrijk zijn en waarin voortdurend keuzes worden 
gemaakt. ‘Wie schrijft neemt permanent beslissingen, sluit permanent andere constructies uit’, 
noteert hij in 2007 in een artikel in de bundel Bespottelijk maar aangenaam, dat als ondertitel heeft: 
‘Een biograaf moet meer schrijver dan historicus willen zijn’.47 

Otterspeers benadering van de biografie staat naast – of zo men wil tegenover – die van historici 
als Hans Renders en Binne de Haan. De opvatting dat biografieën een rol kunnen spelen in de 
beeldvorming van meer algemene historische patronen impliceert naar de mening van deze historici 
dat de biografie een vorm van geschiedschrijving is. Zo schrijft De Haan: ‘Het uitgangspunt dat 
biografisch onderzoek verwijst naar een historische werkelijkheid betekent dat de biografie zich in 
essentie in het domein van de geschiedschrijving bevindt.’48

De hier weergegeven opvattingen over de biografie – de biografie als literair genre en de  biografie 
als vorm van geschiedschrijving – worden regelmatig becommentarieerd in lezingen en artikelen, 
onder meer in inleidingen in biografieën en in Tijdschrift voor Biografie. Daarbij lijkt het er soms 
op dat beide meningen lijnrecht tegenover elkaar staan. Otterspeer schrijft bijvoorbeeld: ‘In een 
goede biografie staan de overgave aan de werkelijkheid en hang naar de verdichting elkaar wel-
haast naar het leven.’49 Toch hoeven beide opvattingen elkaar naar mijn idee niet te bijten, althans 

47 Otterspeer, ‘Over de biografie’, 11. Otterspeer, ‘Een mozaïek van wrakhout’.
48 De Haan, Van kroon tot bastaard, 304-305.
49 Otterspeer, ‘Een mozaïek van wrakhout’.
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 wanneer  verdichting wordt opgevat als het construeren van een verhaal, een verhaal waarin keuzes 
zijn gemaakt ten aanzien van de classificatie en ordening van de gevonden feiten en ten aanzien van 
de toepassing van stilistische middelen. Van verdichting in de – meer algemene – betekenis van 
fictie, verzinsels, kan in mijn ogen uiteraard geen sprake zijn. In dat opzicht volg ik de opvatting van 
De Haan, waar hij stelt dat de biografie altijd verwijst naar een historische werkelijkheid maar ook 
verhalend is: 

Dat auteurs in de geschiedschrijving en ook in het daaraan gelieerde domein van de journalistiek op een 
bepaalde manier verhalend te werk gaan betwist niemand, maar er bestaat een fundamenteel onderscheid 
tussen fictie en non-fictie. Het onderscheidende kenmerk van non-fictie ligt in de functie die biografieën 
en verwante non-fictiegenres in het publieke domein vervullen. Non-fictie is weliswaar narratief, maar 
heeft altijd de ambitie te verwijzen naar een historische of actuele werkelijkheid. Oncontroleerbare ele-
menten kunnen in non-fictionele teksten niet worden opgenomen zonder de geloofwaardigheid van tekst 
en auteur in het geding te brengen.50 

Bij deze biografie van Diet Kramer heb ik ernaar gestreefd haar levensverhaal op een aantrekkelijke, 
of om met Otterspeer te spreken gastvrije, manier te presenteren en tevens geloofwaardig te zijn. 
Verderop licht ik dit uitgangspunt nader toe. 

Zoals gezegd schrijft Otterspeer dat er voor een goede biografie nauwelijks voorschriften te geven 
zijn. Inderdaad, stringente regels voor het verrichten van biografische arbeid zijn niet of nauwelijks 
voorhanden. Wel hebben verschillende onderzoekers c.q. biografen door de jaren heen gewezen op 
een aantal specifieke methodologische kwesties die het schrijven van een biografie met zich mee-
brengt, in het bijzonder als het een schrijversbiografie betreft. Hieronder laat ik een aantal van deze 
kwesties de revue passeren in relatie tot het hier gepresenteerde levensverhaal van Diet Kramer. 

In de eerste plaats is er de vraag op welke wijze het door een biograaf verzamelde materiaal moet 
worden geordend, een vraag die neerlandicus en biograaf Jan Fontijn bijvoorbeeld naar voren brengt 
in De Nederlandse schrijversbiografie (1992). Hij stelt in dit verband vast dat het van belang is dat de 
biograaf bij die ordening een visie op de gebiografeerde heeft. Daarbij vermeldt hij door biografen 
gebezigde termen als de ‘essentie’, het ‘wezen’ of de ‘quintessens’ om die visie mee aan te duiden. Het 
gaat dan niet om de vraag, zo maakt Fontijn duidelijk, of het leven al dan niet is samen te vatten 
tot een ‘essentie’, maar om het probleem dat een levensbeschrijving altijd een eenheid veronderstelt 
omdat er sprake is van een verhalende tekst. Er moet een zekere samenhang zijn in die tekst en 
die samenhang kan worden weergegeven in een kernbegrip, een term waaruit een zienswijze op 
de gebiografeerde blijkt. Lucie Vermeij koos voor haar levensbeschrijving van Henriëtte van Eyk 
bijvoorbeeld voor de term ‘literaire clown’, de visie van Annet Mooij op schrijfster Mina Kruseman 

50 De Haan, Van kroon tot bastaard, 304-305.
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(1839-1922) ligt besloten in de term ‘branie’ en Willem Otterspeer presenteerde zijn kijk op Her-
mans onder de noemer ‘mislukkingskunstenaar’.51 

Voor deze biografie van Diet Kramer heb ik eveneens gezocht naar een sleutelwoord. Daarbij 
was het doel niet om haar leven samen te ballen in één begrip. Dat zou niet logisch zijn, en boven-
dien ongewenst, omdat het gevaar van een tunnelvisie daarbij op de loer ligt. Immers, een mens heeft 
vele kanten, heeft meerdere rollen, bevindt zich in verschillende contexten en kringen, en maakt tal 
van gebeurtenissen mee die van invloed zijn op zijn of haar doen en laten. Dat alles terugbrengen 
tot één kern is noch mogelijk noch wenselijk. Het doel van het zoeken naar een sleutelbegrip voor 
deze biografie lag vooral in het houvast dat een dergelijk begrip zou kunnen bieden bij de ordening 
en interpretatie van onderzoeksgegevens, met andere woorden in de richtingwijzende werking die 
ervan uit zou kunnen gaan, zoals ook door Fontijn is aangegeven. Of zoals Otterspeer heeft toe-
gelicht bij het levensverhaal van Hermans: 

Ook deze biografie is, om met Hermans te spreken, een monomaan boek, ‘alles om een centraal idee 
gerang schikt’. Dat centrale idee is de mislukking. Het is een denkbeeldige lijn waaromheen lussen van 
chronologie en thematiek gelegd worden, een snoer van (ik hoop echte) parels dat leven en werk aaneen-
rijgt, niet in een al te nadrukkelijke ‘proeve van lesgeven’, maar als min of meer natuurlijke manier om over 
schrijven te schrijven.52

Vanuit dat idee heb ik gezocht naar een kernbegrip ten aanzien van het leven van Diet Kramer. 
Gaandeweg het onderzoek, terwijl mijn beeld van Diet Kramer groeide – een moeizaam levende 
vrouw die als mens en schrijfster veel van zichzelf vergde – heb ik dat begrip gevonden in de term 
‘onrust’, die daarna als een soort leidraad fungeerde bij de verdere ontwikkeling van mijn kijk op 
haar persoonlijkheid. Zonder alle gebeurtenissen en feiten uit haar leven vanuit dit sleutelwoord te 
willen verklaren en zonder mijn visie op haar in één begrip te willen vangen, kan namelijk worden 
vastgesteld dat Diet Kramer gedurende haar hele leven geconfronteerd is geweest met onrust, zowel 
in haarzelf als daarbuiten, waarbij, zoals zal blijken, mogelijk een psychische stoornis een rol heeft 
gespeeld. Niet voor niets haalde Diet Kramers zoon Lex Muller in zijn afscheidsrede na haar over-
lijden op 12 augustus 1965 een gedachte van Augustinus aan – ‘Onrustig is ons hart, tot het rust in 
U’ – en zijn deze woorden op haar grafsteen geplaatst. Juist dat heeft mij vervolgens doen besluiten 
de titel van de roman Onrustig is ons hart (1939), die ook is ontleend aan dit citaat, te kiezen als titel 
voor deze biografie. Met deze keuze wil ik tevens onderstrepen dat ik met deze biografie meer wil 
bieden dan een overzicht van levensfeiten. Verweven in de presentatie van haar levensverhaal heb 
ik getracht daarnaast een beargumenteerde visie op Diet Kramer als mens en schrijfster te geven. 

Zoals hierboven is aangegeven brengt het bepalen van een sleutelbegrip voor het vertellen van 
iemands levensverhaal het gevaar van een tunnelvisie met zich mee. Dat gevaar gaat hand in hand 

51 Fontijn, De Nederlandse schrijversbiografie, 63-66. Ook Elsbeth Etty hecht er veel waarde aan dat levensverhalen vanuit een  bepaalde 
visie worden gepresenteerd: ‘Een goede biografie bevat geen dorre opsomming van gebeurtenissen en feiten, maar een visie op een 
persoon en diens werk’ (bron: Etty, ‘Volslagen bezeten van nieuwsgierigheid’). Vermeij, Een literaire clown; Mooij, Branie; Otterspeer, 
De mislukkings kunstenaar.

52 Otterspeer, ‘Over de biografie’, 21.
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met wat door Jan Fontijn omschreven is als ‘de hardnekkige mythe’ van het genre van de biografie, 
te weten die van de ‘coherente persoonlijkheid’.53 Bij het schrijven van een biografie wordt vaak 
een kunstmatige eenheid verondersteld. Alle waargenomen feiten en gebeurtenissen worden in 
een groot verhaal geplaatst, dikwijls chronologisch geordend. Het resultaat is dan een zogenaamde 
lineaire biografie, die het leven van de gebiografeerde als ‘een voortkabbelende eenheid’ weergeeft, 
zoals literatuurwetenschapper Solange Leibovici het heeft verwoord. In werkelijkheid is echter geen 
sprake van een dergelijke coherentie of lineariteit. De gebiografeerde heeft, zoals vermeld, meerdere 
karaktertrekken en eigenschappen, en hij of zij heeft verschillende rollen, die meestal door elkaar 
heen lopen, ook in tijd. Leibovici stelt wat betreft het tijdsaspect: 

Hoewel de kern van de persoonlijkheid in de kinderjaren wordt vastgelegd (…), is de identiteit 
een complex geheel aan veranderingsprocessen. Met elke periode vernietigen wij de voorgaande 
periode, waarvan slechts herinneringen overblijven die willekeurig worden opgeslagen en  telkens 
weer in functie van het heden opnieuw worden gereconstrueerd.54 

Het leven dat wordt beschreven is dus minder coherent en verloopt minder lineair dan dikwijls 
wordt voorgesteld. Tevens zijn er vrijwel altijd tegenstrijdigheden die afbreuk doen aan een logische 
samenhang dan wel een lineair verloop. 

Ondanks deze bezwaren heb ik gekozen voor een chronologisch opgezette biografie rond 
een sleutelbegrip, omdat die aanpak mij de meeste handvatten bood om de ontwikkeling van 
het schrijver schap van Diet Kramer in kaart te brengen. De door Fontijn en Leibovici geopperde 
tegenwerpingen maakten mij daarbij extra waakzaam ten aanzien van de onderzoeksgegevens die 
ik verzamelde, de verbanden die ik legde en de wijze waarop ik het materiaal ordende. Zo bevat de 
biografie bijvoorbeeld details over het leven van Diet Kramer waarbij het verband met de hoofd-
vraag niet direct aanwezig is, maar die wel van belang zijn om haar leven zo natuurlijk mogelijk weer 
te geven. Wat dat betreft sluit ik aan bij de opvatting van journalist en biograaf Paul van der Steen: 

Een levensbeschrijving heeft per definitie iets kunstmatigs. Wie al te veel onnadrukkelijkheden en gewoon-
heid weglaat, maakt er helemaal een onnatuurlijke constructie van. Het beschrijven van de terloopsheid 
van een bestaan behoort tot de belangrijkste taken van een biograaf, juist ook omdat ze de hoogtepunten 
extra reliëf geven. Zoals het veel geroemde gevoel voor licht van de Nederlandse schilders ook een gevolg 
is van hun gevoel voor bruin, grijs en andere bestemde tinten.55 

Om een al te grote kunstmatigheid te voorkomen zijn in deze biografie dan ook ogenschijnlijk 
 triviale zaken vermeld als een verslag van een vakantieontmoeting of het kopen van meubels. 

Verder waren er contradicties in het leven van Diet Kramer, die ik soms kon verklaren, maar 
in andere gevallen slechts kon benoemen. Dat laatste was niet altijd bevredigend, maar ik heb er 

53 Fontijn, De Nederlandse schrijversbiografie, 65. 
54 Leibovici, ‘Het leven is geen voortkabbelende eenheid’.
55 Van der Steen, ‘Friet met tartaarsaus’.
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 genoegen mee genomen vanuit het idee dat dergelijke kwesties niet onder tafel moeten worden 
geschoven. Een correcte weergave van de feiten gaat immers boven de mythe van de coherente per-
soonlijkheid. Voor eenzelfde aanpak heb ik gekozen bij discrepanties tussen de idealen die Diet 
Kramer heeft uitgedragen – bijvoorbeeld ten aanzien van huwelijk en opvoeding – en het door 
haar geleefde leven, alsmede bij de onvermijdelijke open plekken. Dergelijke plekken heb ik niet 
willen verdoezelen of langs onwetenschappelijke weg willen opvullen, maar heb ik steeds trachten te 
problematiseren. En soms heb ik om tot verheldering te komen gebruik gemaakt van inzichten uit 
andere wetenschappelijke disciplines, zoals de sociologie, psychologie en geschiedenis. Verderop in 
deze inleiding kom ik daarop terug in de paragraaf over de gebruikte bronnen. 

Zoals ik me ervan bewust was dat deze biografie van Diet Kramer wellicht meer coherentie in 
haar leven doet veronderstellen dan er in werkelijkheid is geweest, zo realiseerde ik me ook dat ik als 
biograaf niet zou ontkomen aan een zekere verdichting, verdichting in de hierboven geformuleerde 
betekenis van constructie van een verhaal. Niet alleen omdat ik ernaar heb gestreefd het leven van 
Diet Kramer op een aantrekkelijke en gastvrije manier te presenteren, maar ook omdat het om mijn 
structurering en mijn interpretatie van de gegevens gaat. Het is het leven van Diet Kramer zoals 
ik het vertel, het is mijn constructie van haar leven. Dat klinkt wellicht weinig wetenschappelijk. 
Ik ben echter net als Binne de Haan van mening dat het verhalende karakter de wetenschappelijk-
heid van de biografie niet in de weg hoeft te staan. Juist omdat een biografie naar een historische 
werkelijkheid verwijst, heeft de controleerbaarheid en verifieerbaarheid van gegevens steeds voorop 
gestaan. En waar dit laatste niet mogelijk was, zoals bij de ‘open plekken’, heb ik dit aangegeven en is 
ruimte geboden voor toekomstig onderzoek. Daarin volg ik het door Richard Holmes in 1997 naar 
voren gebrachte standpunt dat een biografie altijd iets provisorisch ademt en dus nooit absoluut is. 
‘Er bestaat niet zoiets als een “definitieve” biografie. (…) Elke biograaf bouwt een nieuwe en geheel 
eigen relatie op met zijn onderwerp en ziet nieuwe aspecten, interpreteert gegevens op een andere 
manier en oppert nieuwe antwoorden.’ Of, zoals Holmes het meer recent formuleerde in de laatste 
van zijn ‘Tien Geboden voor Biografen’: ‘En laatstelijk, gij zult er bescheiden over moeten zijn, 
want zij toont aan dat niemand van ons het laatste woord over het menselijk hart zal kennen of 
nederschrijven.’56

Een ander punt waarmee iedere biograaf wordt geconfronteerd is de vraag in hoeverre hij of 
zij zich moet identificeren met de gebiografeerde en hoeveel afstand hij of zij moet bewaren. In 
navolging van Richard Holmes stelt Jan Fontijn vast dat identificatie een belangrijk aspect is in het 
biografische proces: 

Er is dan van een permanente dialoog sprake tussen de biograaf en zijn held, een onbewuste uitwisseling 
van opvattingen, oordelen en conclusies. Het is fictief omdat de held natuurlijk niet echt kan reageren 
maar de biograaf moet hem behandelen of hij dat wel kan. Er zijn volgens Holmes twee stadia in dat proces 
van identificatie. In eerste instantie is er een primitieve vorm van identificatie, die min of meer pre-
biografisch is, waarbij persoonlijke behoeften een grote rol spelen; het is een soort verliefdheid op het 

56 Holmes, De biografie en de dood, 41. Holmes, ‘Het verleden heeft een mooie toekomst’.
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 onderwerp. Het ware biografische proces begint echter waar deze naïeve vorm van liefde en vereen zelviging 
ophoudt en er een zekere mate van objectivering optreedt zonder dat de identificatie geheel verdwijnt. Een 
te grote mate van identificatie kan de biografie doen mislukken. De ideale houding is volgens Edel het 
beste te omschrijven als ‘participant observer’.57 

Bij het schrijven van het levensverhaal van Diet Kramer was ik me bewust van het door Fontijn 
geschetste dilemma en heb ik ernaar gestreefd de door de Amerikaanse criticus en biograaf Leon 
Edel (1907-1997) aanbevolen houding aan te nemen. Een houding die gekenmerkt wordt door 
enerzijds persoonlijke betrokkenheid en anderzijds kritische observatie, waarbij ik heb getracht die 
laatste steeds doorslaggevend te laten zijn. 

In het verlengde hiervan heb ik ervoor gekozen zoveel mogelijk de volledige naam van mijn 
onderzoeksobject te gebruiken: Diet Kramer. Aan die keuze liggen twee redenen ten grondslag. Ten 
eerste is het de naam waaronder we haar als schrijfster kennen. De tweede, en de belangrijkste, reden 
voor het gebruik van de naam Diet Kramer is evenwel het feit dat ik daarmee de afstand tussen 
haar en mij bewaakte. Er zijn tal van biografieën, vooral van vrouwen, waarin de gebiografeerde in 
hoofdzaak met alleen de voornaam wordt vermeld, zoals in de levensverhalen van Henriette Roland 
Holst (1869-1952) en Aya Zikken (1919-2013).58 Het gebruik van voornamen suggereert dan een 
intimiteit die er volgens mij niet is, zoals ook Elisabeth Leijnse aangaf in haar lezing over haar bio-
grafie van Cécile en Elsa de Jong van Beek en Donk tijdens het congres Rewriting biography (2016). 
De geportretteerde wordt daarmee als het ware publiek bezit, stelde zij tevens vast. Dat laatste zou 
ook naar mijn idee niet op zijn plaats zijn. Vandaar mijn keuze voor voluit ‘Diet Kramer’.59 

Aandacht verdient ten slotte het feit dat binnen het genre van de biografie de schrijversbiografie 
een speciale plaats inneemt. Jan Fontijn formuleert in De Nederlandse schrijversbiografie (1992) het 
specifieke van dit subgenre: 

Zo zal elke schrijversbiografie aandacht moeten schenken aan het bijzondere karakter van het schrijver-
schap van haar held, aan de wording daarvan, aan de literaire invloeden die de schrijver onderging, aan de 
plaats van de schrijver in de literatuurgeschiedenis en in de literaire generatie waarvan hij deel uitmaakt, 
aan zijn literatuuropvattingen, aan de relatie tussen de schrijver en zijn uitgever, aan de ontvangst van zijn 
werk door de kritiek en het publiek.’60 

Het door Fontijn gestelde zie ik als een vanzelfsprekend uitgangspunt: juist haar schrijverschap recht-
vaardigt deze biografie van Diet Kramer. Onderwerpen als de ontwikkeling van dat  schrijverschap, 

57 Fontijn, De Nederlandse schrijversbiografie, 61-62.
58 Etty, Liefde is heel het leven niet; Ruys, Alles is voor even. 
59 Elisabeth Leijnse, ‘The Biographer’s Art: Reinventing the Wheel’, lezing tijdens het congres Rewriting Biography, the past (long) 25 years, 

Rijksuniversiteit Groningen, 19 oktober 2016. Voor een beknopt verslag van het congres, zie: http://www.esmeraldatijhoff.nl/wat-was-
er-te-horen-op-het-congress-rewriting-biography/ (geraadpleegd 14 december 2016). Leijnse, Cécile en Elsa, strijdbare freules.

60 Fontijn, De Nederlandse schrijversbiografie, 8.
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haar literatuuropvattingen en haar plaats in de literaire wereld hebben derhalve een ruime plaats in 
deze biografie gekregen. 

In een schrijversbiografie ontkomt de biograaf er niet aan om het werk van een auteur te onder-
zoeken, of zoals Jan Fontijn het formuleert: 

Natuurlijk moet het literaire oeuvre van een schrijver een belangrijke plaats innemen in de schrijvers-
biografie. Niet alleen zal een biograaf over het algemeen proberen dat werk te analyseren en evalueren maar 
ook zal hij ingaan op de cruciale vraag wat precies de relatie is tussen het literaire werk van een schrijver en 
diens leven.61 

Voorzichtigheid is daarbij in alle opzichten geboden. Joke Linders formuleert dat als volgt: 

Een biograaf dient werk en persoon strikt gescheiden te houden. Wat de helden in een roman doen, zeggen 
of ondergaan kan en mag nooit ‘een op een’ verbonden worden met de bedenker ervan. (…) Toch wringt 
menig biograaf zich in de onmogelijkste bochten om het werk – voorzichtig, voorzichtig – te gebruiken. 
Schrijven is immers een manier om je gevoelens en ideeën te verwerken? En putten de meeste auteurs voor 
hun romans, verhalen en gedichten niet uit wat ze uit eigen omgeving of ervaring kennen? 

Linders adviseert daarbij: ‘Geen overhaaste conclusies trekken, zorgvuldig te rade gaan bij andere 
bronnen voor zover die er zijn en alles wat je te beweren denkt te hebben, onderbouwen.’62 Met dit 
advies in het achterhoofd ben ik nagegaan of het werk van Diet Kramer autobiografische elemen-
ten bevat en als er aanleiding was die te veronderstellen, heb ik die aspecten getoetst aan andere 
 bronnen. Immers, zoals gezegd, werk kan wel illustratie of ondersteuning van levensfeiten zijn, maar 
levensfeiten mogen niet uit het werk worden afgeleid. Werk kan daarentegen wel aanleiding zijn om 
bepaalde preoccupaties en opvattingen te veronderstellen. 

Ter illustratie van het bovenstaande licht ik allereerst toe op welke wijze ik gebruik heb gemaakt 
van de schets ‘Verlies en winst’ uit 1933, die door Diet Kramer een ‘vertederde jeugdherinnering’ 
is genoemd. Gezien het feit dat ze dit verhaal zelf als herinnering heeft bestempeld, heb ik hieruit 
geput om een beeld te schetsen van de vroege jeugd van Diet Kramer alsmede van de sfeer waarin ze 
is opgegroeid. Daarbij was ik me ervan bewust dat ‘Verlies en winst’ een verhaal is, fictie, en dat de 
verhaalelementen niet een op een met de werkelijkheid hoefden overeen te stemmen. Verschillende 
onderdelen van het verhaal, zoals de beschrijving van het ouderlijk huis van de hoofdpersoon in 
‘Verlies en winst’, corresponderen echter met andere bronnen, vooral met het levensverhaal dat haar 
broer Jan Kramer op papier heeft gezet. Ook andere bouwstenen van het verhaal bleken de toets der 

61 Ibidem.
62 Linders, ‘Biografie in de praktijk : De verhouding tussen leven en werk’.
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vergelijking te kunnen doorstaan, zoals zal blijken in hoofdstuk 2. Er waren evenwel ook elementen 
waarover geen zekerheid kon worden verkregen. In zulke gevallen is dat als zodanig vermeld.63

Ook ten aanzien van ander werk van Diet Kramer kunnen autobiografische elementen worden 
vermoed. Zo schreef ze vooral boeken over jongeren en jongvolwassenen die geconfronteerd wor-
den met problemen en hun weg zoeken in de maatschappij. Veelal komen deze personages gelouterd 
uit de strijd die ze moeten voeren. De moederloze Charry in Ons Honk (1928) neemt bijvoorbeeld 
het moeilijke besluit niet te gaan studeren maar de lege plek in het gezin in te nemen. En Ruth in 
Begin (1932) kan pas vol overtuiging kiezen voor een leven met de stoere zeeman Steven nadat 
ze haar nuchtere, cynische levenshouding, waarmee ze zich staande trachtte te houden te midden 
van haar modern levende vrienden, heeft laten varen. Dan is er nog Marja in Thuisvaart (1948), 
die door haar ervaringen in de Japanse interneringskampen niets meer wil weten van alles wat met 
godsdienst te maken heeft, maar na hevige innerlijke strijd zich toch weer naar het geloof wendt. 

Bovenstaande roept de vraag op hoe dat met Diet Kramer zelf zat. Schreef ze uit eigen ervaring? 
Had zij ook een strijd te voeren en kwam zij daar ook gelouterd uit? Strijd was er volop in het leven 
van Diet Kramer, zoals zal blijken. Voor een groot deel betrof dat de worsteling om te voldoen aan 
de hoge eisen die ze zichzelf op vele terreinen stelde, het geloof, huwelijk en moederschap bijvoor-
beeld. Vooral de innerlijke strijd die voortkwam uit haar vragen rondom geloofskwesties was groot.

Loutering is echter een ander verhaal. Naar buiten toe leek ze sterk, iemand die het leven in al 
zijn facetten aankon. Zo slaagde ze er al op jonge leeftijd in een plaats in de literaire wereld te ver-
werven en zich te ontworstelen aan het middenstandsmilieu van haar ouders, waarin weinig ruimte 
was voor creativiteit. En in interviews presenteerde ze zich steeds als een succesvol schrijfster, als een 
energieke vrouw die goed wist wat ze wilde. Dat was echter één kant van haar. 

Uit verschillende bronnen – brieven en andere egodocumenten alsmede gesprekken met familie-
leden – blijkt dat Diet Kramer daarnaast zwaartillend was, tobberig, iemand die haar hoge morele 
idealen niet kon waarmaken en zich daarover een leven lang schuldig heeft gevoeld. Ze maakt de 
indruk een verkrampt levende vrouw te zijn geweest. Iemand die haar kwellingen nooit te boven is 
gekomen. In tegenstelling tot haar hoofdpersonen kwam zij niet gelouterd uit de strijd. Het thema 
‘strijd’ in haar werk – steeds met een andere inhoud en in een andere setting – kan hiermee autobio-
grafisch worden genoemd, echter van de loutering die haar personages doormaakten, was zeker geen 
sprake. Deze discrepantie en de duiding ervan is onderdeel geweest van mijn onderzoek. 

Zoals hierboven is aangegeven kan werk aanleiding zijn om bepaalde opvattingen en pre-
occupaties te veronderstellen. In verband daarmee heb ik eveneens onderzocht welk waarden- en 
normenpatroon er schuilgaat achter de verhalen van Diet Kramer. Een vraag was bijvoorbeeld welke 
opvattingen in haar werk naar voren komen ten aanzien van kwesties als huwelijk en moederschap, 

63 ‘Verlies en winst’ (in de noten is de auteursnaam weggelaten bij publicaties van Diet Kramer). ‘Verlies en winst’ is gedateerd ‘Amsterdam, 
1932’ en eveneens opgenomen in Karakters en gebeurtenissen (Amsterdam 1938) 39-82. De term ‘vertederde jeugdherinnering’ voor de 
novelle ‘Verlies en winst’ gebruikt Diet Kramer in ‘Kort geding’, een niet-gepubliceerde reflectie op haar leven uit ca. 1954 (collectie 
Diedie Muller, verder aangeduid met DM); e-mail Diedie Muller, d.d. 5 november 2012. Daarnaast noemt Diet Kramer de novelle ‘het 
allerbeste wat [ze] qua inhoud en vorm ooit geschreven heeft’. Jan Kramer (1896-1982) begon op 26 november 1945 met het noteren 
van zijn levensverhaal met de bedoeling dit aan zijn dochter Edith, die toen een jaar was, op haar achttiende verjaardag te geven (collectie 
Edith Vermeulen-Kramer, verder aangeduid met EVK).
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het geloof en de contemporaine letterkunde. Het aldus gedestilleerde denkpatroon heb ik vervol-
gens naast andere bronnen gelegd. Doel hiervan was na te gaan in hoeverre de opvattingen die ze in 
haar werk uitdroeg, aansloten bij of juist in contrast waren met gebeurtenissen in haar eigen leven.

Bronnen en gebruik van bronnen 
Bij het onderzoek naar het leven en werk van Diet Kramer heb ik gebruik gemaakt van verschillende 
soorten bronnen. Dat betreft in de eerste plaats materiaal als brieven en andere egodocumenten in 
archieven en andere collecties in Nederland, aangevuld met interviews met haar kinderen en ande-
ren die Diet Kramer hebben gekend. Overwogen is om dit deel van het onderzoek aan te vullen met 
speurwerk in Indonesië. Hiervan is echter afgezien, omdat er geen concrete aanwijzingen waren dat 
hier relevante gegevens te vinden zouden zijn en uit informatie van de archivaris van het Koninklijk 
Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde bleek dat de archieven in Indonesië weinig toegankelijk 
zijn voor westerse onderzoekers.64 

Daarnaast heb ik het werk van Diet Kramer bestudeerd en besprekingen daarvan. Literatuur 
over de literaire, culturele en maatschappelijke geschiedenis van voor en na de Tweede Wereldoorlog 
vormde eveneens een belangrijk studieterrein. Ten einde het leven van Diet Kramer in een brede 
maatschappelijke context te kunnen plaatsen heb ik me bijvoorbeeld verdiept in literatuur over het 
ontstaan van de sociale middenklasse, over het leven van Nederlanders in Indië in de jaren dertig van 
de twintigste eeuw en specifiek dat van vrouwen, over de gebeurtenissen in Indië tijdens de Tweede 
Wereldoorlog en meer in het bijzonder het leven in de interneringskampen, en over de repatriëring 
na de oorlog van de in Indië verblijvende Nederlanders. Voor de inkadering van het schrijverschap 
van Diet Kramer binnen de literatuurgeschiedenis vormde literatuur over de positie van vrouwelijke 
auteurs in de twintigste eeuw een belangrijk studiegebied evenals publicaties over het (jeugd)lite-
raire veld in het interbellum en na 1945, alsook over de (protestants-christelijke) leescultuur in het 
interbellum. In het verlengde hiervan waren ook studies over het onderzoek naar publieksliteratuur 
van belang. 

Ten aanzien van de gebruikte bronnen moet een aantal haken en ogen worden genoemd, waar-
van verschillende eerder zijn geconstateerd door Aukje Holtrop in haar proefschrift Nynke van 
Hichtum. Leven en wereld van Sjoukje Troelstra-Bokma de Boer (1860-1939) (2005). Daarin consta-
teert zij dat alle materiaal dat de biograaf gebruikt ‘onvolledig, gekleurd, onkritisch of te kritisch’ is. 
Daarop stelt zij de vraag of het dan principieel onmogelijk is een betrouwbare levensbeschrijving te 
maken van iemand die we niet meer zelf kunnen raadplegen. Haar antwoord is bevestigend, ‘ook als 
de gebiografeerde nog leeft’. Volgens Holtrop hangt de geloofwaardigheid van een biografie vooral 
af van de manier waarop een biograaf het materiaal gebruikt. Zo was zij zich bij haar onderzoek 
naar het leven en de wereld van Sjoukje Troelstra voortdurend bewust van het feit dat haar blik en 

64 E-mail drs. N.A. van Horn, archivaris Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (verder aangeduid met KITLV), d.d. 10 mei 
2012. De geringe toegankelijkheid van archieven in Indonesië voor westerse onderzoekers werd bevestigd door het feit dat mijn herhaalde 
mails aan onder meer de Perpustakaan Nasional in Jakarta onbeantwoord zijn gebleven. 
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voorstellingsvermogen er een waren van iemand die honderd jaar later leefde en op tal van punten 
over meer kennis beschikte dan Sjoukje Troelstra.65

Onder meer door het door Holtrop gestelde heb ik een aantal beperkingen geconstateerd ten 
aanzien van de door mij gebruikte bronnen bij onderzoek naar het leven en schrijverschap van Diet 
Kramer. Net als Aukje Holtrop bij haar onderzoek naar het leven en de wereld van Sjoukje Troelstra 
realiseerde ik me dat mijn blik en voorstellingsvermogen anders zijn dan die van Diet Kramer. Zo 
is sinds het overlijden van Diet Kramer in 1965 veel gepubliceerd over het leven in het toen malige 
Nederlands-Indië en de interneringskampen en over de trauma’s die hiervan het gevolg kunnen 
zijn.66 Informatie uit dergelijke publicaties heeft mijn blik op het leven van Diet Kramer beïnvloed. 
Om vergelijkbare redenen, in het bijzonder door de bestudering van publicaties over jeugd literatuur, 
is ook mijn beoordeling van haar werk anders dan bijvoorbeeld die van haar tijdgenoten. 

Een ander punt betreft juist de afwezigheid van bronnen, waardoor het beeld van bepaalde 
aspecten van het leven van Diet Kramer beperkt dan wel onvolledig is. Ik geef daarvan twee voor-
beelden om te illustreren hoe ik in dergelijke gevallen te werk ben gegaan. 

Het eerste voorbeeld betreft de periode 1933-1946 toen Diet Kramer met haar gezin in Neder-
lands-Indië woonde, waarbij ze tijdens de Tweede Wereldoorlog in interneringskampen verbleef. 
Door dit laatste zijn veel persoonlijke documenten van Diet Kramer, ook uit eerdere jaren, verloren 
gegaan, waardoor er gaten zitten in de reconstructie van haar leven. Het beeld van haar toen malige 
leven in Nederlands-Indië is bijvoorbeeld beperkt. Om hiervan toch een indruk te geven heb ik 
gebruik gemaakt van meer algemene bronnen, in het bijzonder literatuur waarin de positie van 
 vrouwen in Nederlands-Indië aan de orde komt. 

Een tweede kwestie die niet geheel is opgehelderd, zijn de psychische problemen van Diet 
Kramer, problemen die veel invloed op haar schrijverschap hadden. Een nogal precair onderwerp, 
omdat het raakt aan zaken met een grote privacygevoeligheid. Ook doden hebben recht op privacy 
is wat dat betreft een regelmatig gehoorde uitspraak, waarmee de vraag wordt opge worpen hoever 
een biograaf kan of mag gaan in het ontrafelen van iemands leven. Het is een vraag die ik mezelf ook 
verschillende keren heb gesteld, in het bijzonder wat betreft de ziektegeschiedenis van Diet Kramer. 
Hoewel ik zeker van mening ben dat de privacy van overledenen moet worden beschermd, heb ik 
toch besloten in deze biografie in te gaan op de geestelijke problemen waarmee Diet Kramer, vooral 
na de oorlog, te kampen had. Doorslaggevend was daarbij dat deze moeilijkheden, vooral in haar 
laatste levensfase, grote invloed hadden op haar schrijverschap. Daarbij vond ik steun in een uit-
spraak van Hans Renders: ‘The umbrella question of every biographer is: does our knowledge of the 
personal life of a certain individual add anything to the understanding of his public achievements.’67 

Ondanks intensief speurwerk moest echter helaas worden vastgesteld dat over de gezondheids-
problemen van Diet Kramer nauwelijks informatie te vinden was. Er was bijvoorbeeld geen medisch 
dossier beschikbaar. Enkele egodocumenten en mondelinge informatie van familieleden gaven wel 

65 Holtrop, Nynke van Hichtum, 11-14.
66 Zie bijvoorbeeld publicaties als Heijmans-van Bruggen (samenst.), De Japanse bezetting in dagboeken : Vrouwenkamp Ambarawa 6; 

 Kristel, Binnenskamers; Reijs, Vrouwen in de Nederlandse koloniën; Van Velden, De Japanse interneringskampen.
67 Renders, ‘The Biographical Method’. Elders zegt Renders over deze kwestie dat het ‘particuliere’ iets moet verduidelijken over de ‘pu-

blieke wapenfeiten van de held’ (bron: Renders, De zeven hoofdzonden van de biografie, 52).
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enigszins een beeld van de problemen, maar dit was niet toereikend voor het achterhalen van een 
destijds gestelde diagnose. Om de schaarse gegevens beter te kunnen duiden ben ik daarom te rade 
gegaan bij een psychiater, die ik de beschikbare gegevens heb voorgelegd. Ook heb ik relevante 
 literatuur bestudeerd. Vanzelfsprekend kon aan de hand daarvan – en zo veel jaar na dato – geen 
diagnose worden gesteld en het was zeker ook niet mijn bedoeling om een medisch etiket te  plakken, 
maar wel is door deze aanpak mijn beeld van de achtergrond van de psychische moeilijkheden van 
Diet Kramer aangescherpt en heb ik meer inzicht verworven in de invloed die deze hadden op haar 
schrijverschap. Door het gebruik van termen die gangbaar zijn in de hedendaagse psychiatrische 
praktijk beoog ik deze kwestie ook inzichtelijk te maken voor de lezer van nu.

Beide voorbeelden – de periode in Nederlands-Indië en haar gezondheidsproblemen – laten 
zien hoe ik bij niet geheel duidelijke kwesties in het leven van Diet Kramer secundaire bronnen heb 
aangeboord om tot precisering van specifieke situaties en gebeurtenissen te komen.

Een belangrijk punt is verder de betrouwbaarheid van de bronnen. Het verrichten van biogra-
fische arbeid berust immers voor een groot deel op het verzamelen, ordenen, selecteren, vergelijken 
en analyseren van bronnen en deze met elkaar in verband brengen. Doel van deze arbeid is dat 
de biografie een zo betrouwbaar mogelijk beeld geeft van de geportretteerde. Vanzelfsprekend is 
dat ook mijn oogmerk geweest. Daarom was het van belang dat ik mij voortdurend realiseerde dat 
een bron niet per se betrouwbaar is, vooral omdat een aantal bronnen subjectief van aard is. In het 
bijzonder geldt dat voor egodocumenten als brieven en persoonlijke notities. 

Hoewel de waardering voor het gebruik van egodocumenten in de geschiedschrijving in het 
algemeen de afgelopen decennia is toegenomen, zoals Arianne Baggerman en Rudolf Dekker 
in 2004 vaststelden, wil dat niet zeggen dat dergelijke bronnen zonder meer bruikbaar zijn. Een 
 kritische houding is vereist, zeker ook omdat bronnen c.q. teksten op meerdere manieren kunnen 
worden geïnterpreteerd. Bovendien is niet alleen van belang wat een tekst vertelt maar ook wat deze 
verhult.68 Zo geven brieven van Diet Kramer nooit het hele verhaal. Haar epistels representeren wat 
zij op dat moment aan de geadresseerden kwijt wilde. Wellicht hield ze dingen achter. Ook hoeft 
niet alles wat ze in brieven heeft blootgegeven, waar te zijn. Misschien gaf ze een mooier beeld van 
de werkelijkheid dan die was of stelde ze dingen juist minder positief voor. Ook kan ze over bepaalde 
zaken op uiteenlopende manieren hebben geschreven. Leibovici waarschuwt om die reden voor het 
gebruik van brieven. De biograaf moet zich altijd afvragen wanneer een brief is geschreven en voor 
wie deze bestemd was, adviseert ze daarbij: 

We zien dit bij Jean-Paul Sartre en Simone de Beauvoir, die in hun brieven steeds dezelfde gebeurtenissen 
beschrijven maar elke keer anders, afhankelijk van voor wie de brief bestemd is. Wie denkt in hun brieven 
een waarheid te kunnen vinden komt bedrogen uit.69 

Er was dus voldoende reden om de beschikbare egodocumenten voortdurend aan een kritische 
beschouwing te onderwerpen en de inhoud ervan zoveel mogelijk te toetsen aan andere bronnen. 

68 Baggerman en Dekker ‘“De gevaarlijkste van alle bronnen”’.
69 Leibovici, ‘Het leven is geen voortkabbelende eenheid’.
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In het bijzonder gold dat laatste voor ‘Kort geding’, de terugblik op haar leven die Diet  Kramer 
omstreeks 1954 heeft geschreven. Het egodocument, een typoscript van vier bladzijden, is afkom-
stig uit de nalatenschap van Diet Kramer. Na haar dood is het bij het opruimen van haar huis 
tevoorschijn gekomen.70 In het verhaal over het leven en schrijverschap van Diet Kramer zoals dat 
in deze biografie wordt gepresenteerd, wordt op verschillende plaatsen uit ‘Kort geding’ geciteerd, 
ook omdat dit het enige egodocument is waarin Diet Kramer zelf een tamelijk compleet overzicht 
geeft van haar leven. Dat doet ze evenwel tamelijk associatief en weinig gestructureerd, wat onge-
twijfeld het gevolg is geweest van het feit dat ze ‘Kort geding’ op een dieptepunt van haar leven 
schreef, mogelijk tijdens of kort na een opname in een psychiatrische inrichting. Juist daardoor is 
het lastig te beoordelen in hoeverre het document een realistisch beeld geeft. Het relaas dat ze in 
‘Kort geding’ van haar leven geeft en vooral ook haar waardering van levensfeiten, heb ik derhalve 
met de nodige voorzichtigheid gewogen. De interpretatie van ‘Kort geding’ en het vaststellen van 
de betekenis ervan als bron heb ik steeds gerelateerd aan het moment waarop ze het stuk schreef, dat 
wil zeggen tegen de achtergrond van haar toenmalige geestelijke conditie. In het bijzonder geldt dat 
ook voor de verklaring die ze in ‘Kort geding’ zelf geeft ten aanzien van haar psychische problemen. 
In hoofdstuk 7 wordt nader op de waarde van dit document ingegaan.71 

Er is nog een kwestie rond de door mij gebruikte egodocumenten die hier moet worden belicht. 
Dat betreft het feit dat de meeste daarvan zich niet in openbare collecties bevinden maar afkomstig 
zijn uit particuliere collecties, waarvan het familiearchief de belangrijkste is. Daardoor is de aldus 
verkregen informatie niet zondermeer traceerbaar en controleerbaar, althans niet op de manier 
zoals is vereist in wetenschappelijk onderzoek. Om aan dit laatste tegemoet te komen heb ik alle 
gebruikte documenten gekopieerd. Indien gewenst kunnen deze kopieën ter inzage beschikbaar 
worden gesteld. Dat laatste geldt ook voor de verslagen en digitale opnames die zijn gemaakt van 
de interviews die ik ten behoeve van het onderzoek heb gehouden, interviews met haar kinderen 
Diedie en Lex Muller en anderen die haar hebben gekend.72 

Het zal duidelijk zijn dat het gebruik van interviews als bron net als bij de genoemde ego-
documenten, gepaard ging met een kritische houding. De herinneringen die de geïnterviewden 
met mij deelden, zijn immers subjectief. ‘Mensen die over het verleden vertellen spreken vanuit het 
nu, en dat legt beperkingen op aan wat we via interviews te weten kunnen komen’, betoogt Selma 
 Leydesdorff in dit verband. Literatuurwetenschapper Maaike Meijer stelt wat dat betreft vast dat 
herinneringen vaak meer zeggen over het heden dan over het verleden: 

Herinneringen kun je behandelen als transparante, waarheidsgetrouwe verhalen over het verleden – dat is wat 
veel biografen doen. Maar je kunt ook zeggen dat een herinnering iets is wat in het heden plaatsvindt en daar-
om meer zegt over het heden dan over het verleden. Herinneringen zijn immers altijd gekleurd door wensen 
en verlangens – ze geven de waarheid weer die iemand op een bepaald moment nodig heeft of kan verdragen.

70 Interview Diedie, Lex en Ingrid Muller, d.d. 14 september 2012; e-mail Diedie Muller, d.d. 3 november 2012. 
71 In mijn ongepubliceerde lezing ‘“Kort geding” : Voetangels en klemmen van een egodocument’, gehouden op de Promovendidag van de 

Open Universiteit, 26 maart 2015, ben ik eveneens ingegaan op de waarde van dit egodocument. 
72 Van alle gevoerde gesprekken en interviews heeft schriftelijke vastlegging plaatsgevonden, terwijl enkele grotere interviews ook zijn vast-

gelegd op digitale geluiddragers.
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Leibovici is een vergelijkbare mening toegedaan: 

Het is al te bekend dat herinneringen vervagen, vervormen, anders zijn in andere periodes van ons leven. 
We beschikken niet over een diaprojectie van herinneringen die elke keer hetzelfde zijn. Herinneringen 
worden telkens weer opnieuw geconstrueerd binnen de functie van wat we in het heden denken, voelen en 
meemaken. Gesprekken met nabestaanden hebben daarom minder waarde dan doorgaans wordt gedacht. 
Zij zeggen vaak meer over degene die spreekt dan over de gebiografeerde zelf.73 

Een vorm van subjectiviteit wordt bovendien in de hand gewerkt door de wijze van vragen stellen 
en door de relatie die de interviewer met de geïnterviewde heeft. Ik ben me ervan bewust dat ik deze 
vorm van subjectiviteit niet heb kunnen voorkomen. Om dit te ondervangen heb ik, net als bij de 
egodocumenten, de aldus verkregen gegevens steeds kritisch bekeken en waar mogelijk vergeleken 
met informatie uit andere bronnen, zoals ook Hans Renders aanbeveelt: ‘Het bronnenonderzoek 
van een ideale biografie is deugdelijk, en in het geval dat orale bronnen zijn gebruikt, is wederhoor 
toegepast en kan elke bewering naar een bron herleid worden.’74

Opzet van het boek 
Deze biografie van Diet Kramer bestaat uit acht hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk is beschre-
ven hoe Diet – Dina Maria – Kramer opgroeide als jongste dochter in een middenstandsgezin. 
Wie waren haar ouders en grootouders? Hoe was de relatie met haar ouders? En met haar broers 
en zus? In welke godsdienstige sfeer groeide ze op? Welke ambities had het gezin? Hoe woonde en 
leefde het gezin in het Amsterdamse Spiegelkwartier van net na de eeuwwisseling? Informatie daar-
over heb ik onder meer gevonden in het eerder genoemde levensverhaal van haar broer Jan Kramer. 
Van belang voor de beschrijving van haar jeugd was ook, zoals gezegd, de schets ‘Verlies en winst’, die 
een voorbeeld is van de zelfanalyse waarmee Diet Kramer voortdurend bezig was. Vanzelfsprekend 
komt in dit hoofdstuk ook haar schoolleven aan de orde evenals haar verlangen te schrijven. In hoe-
verre was hiervan al sprake tijdens haar jeugd?

Op dit laatste wordt aangesloten in hoofdstuk 2, waarin het begin van de schrijfcarrière van 
Diet Kramer in relatie tot haar persoonlijk leven centraal staat. Ze zat in het laatste jaar van de 
hbs toen haar eerste schetsje werd gepubliceerd. Vanaf dat moment werden in verschillende, meest 
 protestants-christelijke, tijdschriften, waaronder Opwaartsche Wegen, bijdragen van haar geplaatst. 
Na de hbs combineerde ze het schrijven met het volgen van cursussen literatuur- en kunstgeschie-
denis en werken. In 1927 verscheen haar eerste meisjesboek, Stans van de Vijf-jarige, het jaar daarop 
gevolgd door Ons honk. Een thema in dit hoofdstuk is hoe deze boeken zich verhouden tot die van 
andere meisjesboekenschrijfsters in deze periode. Een andere kwestie is haar verhouding tot het 
geloof in deze periode. Opvallend is namelijk dat in deze jaren godsdienst een geringe rol speelde in 
haar werk, terwijl ze volop contact had met protestants-christelijke periodieken. Verder komt haar 
liefdesleven aan bod. Naast het geloof lijkt ook dat voor veel verwarring te hebben gezorgd. 

73 Leydesdorff, De mensen en de woorden, 20. Soeting, ‘Tijd voor een nieuw begin’. Leibovici, ‘Het leven is geen voortkabbelende eenheid’.
74 Renders, De zeven hoofdzonden van de biografie, 52.
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In de drie daaropvolgende hoofdstukken worden de levensjaren van Diet Kramer beschreven waarin 
haar loopbaan als schrijfster zich op zijn hoogtepunt bevindt. Daarbij wordt in hoofdstuk 3 onder 
meer ingegaan op de vraag in hoeverre Diet Kramer zich tot de christelijke auteurs kan en/of wil 
rekenen, en op welke manier dit tot uiting komt in haar werk. In verband daarmee wordt ook haar 
eerste roman voor volwassenen, Begin (1932), besproken. Deze roman, die als centraal thema de 
verhouding tot het toenmalige moderne leven heeft, is tevens van belang omdat dit haar eerste boek 
is dat bij een breed publiek in de smaak viel, op grond waarvan ze thans tot de publieksauteurs wordt 
gerekend. Een ander onderwerp in hoofdstuk 3 is haar kennismaking met dr. mr. Willem Anne 
Muller (1891-1945) – zestien jaar ouder, getrouwd, vader van drie kinderen, wonend in  Batavia 
en atheïst – die ze in 1933 volgde naar Nederlands-Indië. Dit roept de vraag op hoe deze stap zich 
verhoudt tot de traditionele waarden die ze in een roman als Begin uitdraagt.

Hoofdstuk 4 vertelt over de eerste jaren in Nederlands-Indië. Diet Kramer trouwde en werd 
moeder van een dochter en een zoon. Tegelijkertijd ging ze volop door met schrijven en publiceren. 
Meer en meer ontwikkelde ze zich tot een veelzijdig schrijfster voor adolescenten, volwassenen en 
jonge kinderen. Hoe was de combinatie moederschap en een loopbaan als schrijfster voor haar? 
Gaf dat fricties? 

In hoofdstuk 5 wordt besproken hoe Diet Kramer in de jaren daarna haar positie als publieks-
schrijfster verstevigde. Naast boeken voor jonge kinderen, een serie schoolboekjes, vertalingen, 
schetsen en artikelen publiceerde ze verschillende romans: Roeland Westwout, Onrustig is ons hart en 
Eindexamen 1940 (1940). Bij de bespreking van deze romans wordt aandacht besteed aan de vraag 
in hoeverre ze aansluiten bij de maatschappelijke actualiteit, zoals de verhouding tot de inheemse 
bevolking in Nederlands-Indië en de naderende oorlog. Tevens wordt ingegaan op de onrust die 
er in deze jaren was in het leven van Diet Kramer en haar gezin. Na een verlofperiode in 1936-
1937 vonden verschillende verhuizingen plaats, terwijl een derde zwangerschap in een miskraam 
eindigde. Welke gevolgen had een en ander voor haar en voor het gezinsleven? En welke invloed 
hadden de oorlog in Europa en de toenemende oorlogsdreiging in Zuidoost-Azië? 

Hoofdstuk 6 beschrijft de oorlogsperiode in Nederlands-Indië, het verblijf in internerings-
kampen op Java, de daaropvolgende repatriëring naar Nederland en de eerste jaren daarna, waarin 
ze samen met haar kinderen en haar vriendin Peter van ’t Sant een nieuw gezin vormde. Voor de 
beschrijving van deze periode zijn de notities van belang die Diet Kramer heeft gemaakt over de 
internering, de bersiap en het verblijf in een kamp in Kandy op Ceylon. Ook haar roman Thuisvaart 
(1948), die een sterk autobiografisch karakter lijkt te hebben, geeft hiervan een beeld, vooral van de 
repatriëring en de strijd om na de oorlog weer vaste grond onder de voeten te krijgen. De gebeurte-
nissen in deze periode, vooral ook de dood van haar man vlak voor de bevrijding, trokken een zware 
wissel op de lichamelijke en geestelijke gezondheid van Diet Kramer. Hoe dit haar leven en haar 
loopbaan als schrijfster beïnvloedde, komt in het hoofdstuk uitvoerig aan de orde. 

In hoofdstuk 7 blijkt dat het schrijftalent van Diet Kramer met Thuisvaart in 1948 nog één keer 
was opgevlamd. Daarna brokkelde haar schrijverschap meer en meer af. Naast tal van lichamelijke 
 kwalen kampte ze met ernstige psychische problemen, die een negatieve invloed hadden op haar 
sociale leven. Noch de steun die ze van haar omgeving kreeg, noch gesprekken met professionele 
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hulpverleners, noch opname in rusthuizen en psychiatrische klinieken hadden een gunstige uit-
werking op haar gezondheid. Haar laatste levensjaren, waarin van schrijven niet veel meer kwam, 
verliepen daardoor uiterst moeizaam. Uiteindelijk overleed Diet Kramer op 12 augustus 1965,  
58 jaar oud.

Ten slotte wordt in hoofdstuk 8 teruggeblikt op het schrijverschap van Diet Kramer in relatie 
tot haar persoonlijke leven. Vier aspecten komen daarbij aan de orde: de waardering van haar werk 
vlak na haar dood, de tegenstellingen en discrepanties in haar leven, haar positie als schrijfster in de 
context van haar tijd en de plaats die Diet Kramer thans inneemt in het literaire veld.

0260_Duiff_DietKramer.indb   41 02-02-18   09:54



42

Pauwel Hendrik Kramer voor zijn drogisterij in de Vijzelstraat, tussen 1919 en 1927 (EVK).
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Zus
(1907-1923)

Beneden is het geroep en geloop. Beneden zijn de knechts. Beneden is: het werk. Daar is ook de grote man, 
die altijd haast heeft. Vaak loopt hij het kind voorbij zonder het te weten. (…)
Beneden is ook de moeder, die het zo vreselijk druk heeft, omdat ze overal tegelijk wil zijn. Ze ziet de 
scheur in de broek van het broertje en de onvoldoenden op het rapport van den H.B.S.-er, ze weet precies 
wat er besteld moet worden om de lege stolpflessen opnieuw te vullen en dan heeft ze nòg tijd om te ver-
hinderen, dat de ondeugende, kleine terrier achter haar om, stilletjes de deur uitglipt.
Maar boven… boven is het anders!
Daar is de repetitie van een schoolvoordracht en één staat er, gehuld in een tafellaken, op de stoelen te 
springen. Boven zijn de vriendjes van het jongste broertje met zijn bouwplaten bezig en de  snippers zijn 
ontelbaar. Langs de donkere wenteltrap wordt soms een machtige stoom-locomotief naar de woon kamer 
gedragen. Alle buurjongens zijn present en de H.B.S.-er vergeet zijn huiswerk en ligt plat op zijn buik, 
naast de rails. Boven wordt gelachen, gekibbeld, piano gespeeld. De oudste zuster zwaait daar de scepter, 
maar soms laat ze het haastig opgestoken haar omlaag glijden en springt, met de kinderen mee, touwtje in 
de tuin.
Beneden! Boven! Twee werelden!1

In de schets ‘Verlies en winst’ (1933), die, zoals in de Inleiding is vermeld, in 1954 door haar een 
‘vertederde jeugdherinnering’ is genoemd, schetst Diet Kramer de bedrijvigheid in het ouderlijk 
huis. Beneden twee hardwerkende ouders die voortdurend in de weer zijn in hun drogisterij, boven 
het woongedeelte waar een zus en vier broers – allemaal een stuk ouder – opgaan in hun eigen acti-
viteiten. Vaak zijn hun vriendjes en vriendinnetjes er ook. Ze zitten ’s middags mee aan de koffietafel 
waarbij de moederfiguur de vele boterhammen smeert.  Vergaderingen van de talrijke clubs die de 
kinderen oprichten, vinden dikwijls in de achter kamer plaats. Naast haar drukke bezigheden ziet 
moeder kans ontelbare rozetten, insignes en linten te maken voor de clubleden. 

Aan de geschetste bedrijvigheid heeft het kind – in het verhaal zes jaar en tien maanden oud – 
amper deel. Van meespelen met de ouderen is meestal geen sprake. Ze is er aan gewend en zorgt zelf 
voor vertier. 

Wanneer het vacantie is, gaan en komen er veel door de brede deur en men is gewend dat het kind zich 
 alleen vermaakt. Sinds het broertje haar de tweede schooldag om de hoek van de straat verraderlijk in de 
steek liet, is ze ook gewend haar weg door de straten te zoeken.

1 ‘Verlies en winst’, Karakters en gebeurtenissen, 40-43.
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Dikwijls is ze in gezelschap van Dolfje, een buurjongetje dat een jaar ouder is. De vriendschap met 
hem is belangrijk voor haar. Als ze elkaar na een ernstige ruzie een week lang negeren, heeft ze het 
moeilijk. 

Ze vindt thuis geen kameraadjes, met vriendinnetjes kan zij, opgegroeid in een jongenshuishouden, het 
slecht vinden. En nu mist ze Dolfje’s langademige verhalen, de kibbelpartijen, de zwerftochten, ver van huis.

Het kind praat er met niemand over omdat ze weet dat niemand haar zal begrijpen. 
Diet Kramer beschrijft in ‘Verlies en winst’ een tamelijk eenzelvig, op zichzelf aangewezen kind 

– het kind dat ze zelf wellicht is geweest. Ogenschijnlijk ook een nogal onopvallend kind. 

Het kind is nietig en onaanzienlijk. Wanneer het niet zulk heel licht en glanzend haar had, zou zeker nie-
mand ooit bij het langs gaan naar dit kind kijken. Het is mager, omdat het hard groeit, weinig eet en altijd 
in beweging is. Twee dingen kan het opmerkelijk goed: hard lopen en fluiten. Verder huilt het vlug en veel.

Dat huilen is meestal een reactie op de vele ‘goedige plagerijen’ van haar broers en zuster, die haar, 
omdat ze de jongste is, nooit anders dan ‘hèt kind’ noemen, althans in het verhaal. In werkelijkheid 
werd Diet Kramer aangesproken met ‘Zus’.2

‘Verlies en winst’ is een van de weinige bronnen over haar jeugd van Diet Kramer zelf. Uitgaande 
van haar geboortedatum – 25 april 1907 en de leeftijd van het beschreven kind, zes  jaar en tien 
maanden – speelt het verhaal in 1913/1914, dus aan de vooravond van de  Eerste Wereldoorlog. 
Het  gezin Kramer woonde toen op het adres Kerkstraat 148 in Amsterdam, op de hoek van de 
Nieuwe Spiegelstraat. 

Volgens de beschrijving in ‘Verlies en winst’ onderscheidde het geboortehuis van het kind zich 
van dat van haar speelkameraadjes. ‘Het heeft de geur van vreemde kruiden en heel oud, verweerd 
hout. Ergens, in een duistere hoek van de achterzolder, staat met rode verf een jaartal geschilderd. 
Het begint met 17… Wat daarna komt is onduidelijk en gevlekt.’ Het lijkt erop dat het kind graag op 
die plek was. Het was er geheimzinnig, een ‘rovershol’.3 Vele regenachtige, vrije middagen bracht ze 
er door. Kinderen die het mee naar huis nam, vonden de plek minder aangenaam. Die waren ‘bang 
voor schemerige hoeken en de diepe, donkere kasten van het huis. Bij het verstoppertje-spelen, over-
valt hen, in een prachtige, zelf-gevonden schuilplaats, plotseling het gevoel van verlatenheid. Menig 
spel eindigt in een onbedaarlijke snikpartij.’ Toch heeft het huis ‘een vriendelijk en goedmoedig 
gezicht met veel ramen. Er is een platte, blauwstenen stoep voor de deur, met lage, bruine banken 
aan weerszijden. Waar vind je in héél de stad precies zo’n stoep?’

Deze herinnering aan het huis in de Kerkstraat wordt bevestigd door de uitvoerige beschrijving 
van haar broer Jan Kramer in zijn terugblik op hun jeugd: 

2 Dit wordt bevestigd door de opdrachten die ze voor haar familieleden in exemplaren van haar boeken schreef. Dikwijls zijn die onder-
tekend met ‘Zus’. ‘Verlies en winst’, Karakters en gebeurtenissen, 39, 56-57, 64.

3 De term ‘rovershol’ duikt in 1941 op in de titel van een van de kinderboeken van Diet Kramer: Vijf rovers en een rovershol.
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Onze nieuwe woning [Kerkstraat 148] spande in ons oog de kroon. “The outstanding feature” was, dat het 
huis scheef stond, scheef hing, zou je moeten zeggen, naar links en voorover. Er was tusschen 2 etalages een 
dubbele winkeldeur, waarvóór een blauwe stoep met links en rechts een houten bank haaksch op den gevel. 
Op elke bank konden 2 menschen royaal zitten. Ik vond het geweldig. Het gaf sfeer en ook nu nog gelden 
die banken voor mij als een symbool van “dien goeden ouden tijd”. Als ik de geweldige evolutie, die sinds-
dien in de wereld heeft plaatsgehad, beschouw, komt bij vergelijken van voorheen en thans dat symbool, de 
bankjes steeds naar voren.
(…)
Naast de stoep waren ingangen naar de kelders. Donkere lage kelders, altijd vol van de vele ruwere artikelen 
aan welker handel mijn Vader zijn hart ophaalde. Er stonden altijd van die groote bemande flesschen zout- 
en salpeterzuur, geest van ammoniak – om aan te ruiken als je hoofdpijn hebt – en meer van dat spul. De 
sport was om andere jongens aan die flesschen met geest van ammoniak te laten ruiken, voorgevende dat 
er Eau de Cologne in zat, waarvan in de winkel inderdaad ook vele verschillende soorten werden verkocht, 
en dat ze vooral flink moesten ophalen. Zoo’n slacht offer was daarna voor langen tijd je vijand, temeer waar 
hij ons in dat kelder-labyrinth nooit kon terugvinden. In die kelder werd ook Bleekwater gemaakt en 
 gebotteld van “Kramer’s alom bekend Bleekwater uit Den Ouden Gaeper” of zooiets. Onder de daklijst 
van de scheefgezakte gevel was met groote letters over de geheele breedte geschilderd “Varen, Zeegras en 
Houtwol”. Van dat huis hangt nu nog een foto in het kantoor van de N.V. P.H. Kramer & Zn in de 
N. Spiegel straat no. 30. Daarop zie je Vader in de winkel deur en Kees en mij op de stoep. Voor die grap 
moesten wij ’s morgens vóór 6 uur opstaan want op meer christelijke tijden had je grootvader voor die 
dingen geen tijd. Er was een voorhuis twee vertrekken diep en daarachter, niet zoo breed als het voorhuis, 
een achterhuis (Zie teekening). Later werd het kantoor bij de winkel getrokken en de kamer achter de 
winkel kantoor tevens magazijn. De huishouding trok naar boven, maar dat was eerst mogelijk toen “Mijn-
heer van Tol” een behanger met een zwarte baard ophield onze Commensaal te zijn.
(…)
Op de eerste verdieping van het voorhuis lag aan de voorzijde de “mooie kamer” en toen “Mijnheer van Tol” 
verdween daarachter de huiskamer met een groot raam, dat uitkeek op den tuin. Boven die  kamers was een 
groote zolder en daarboven een vliering. Op die zolder is later nog weer een kamer bij-getimmerd. Zoowel 
de “mooie kamer” als de zolder hadden 3 grote ramen aan de straatkant, d.w.z. de zolder had in het midden 
geen raam, maar twee houten openslaande deuren onder de hijschbalk, – die veel gebruikt werd – zooals je 
ook ziet in oude pakhuizen. Het achterhuis was zoo maar tegen het voorhuis aangeplakt, waarbij geen 
 rekening was gehouden met de horizontale indeeling. De verdiepingen waren dus niet op elkaar afgestemd. 
De kamer boven de keuken, die altijd als slaapkamer heeft dienst gedaan, had geen doorgang naar het 
voorhuis. De trap was in een hoek van de keuken. Boven die slaapkamer was een zolderkamer, die wel 
 bereikbaar was vanuit het voorhuis, maar daarvoor moest je in de huiskamer een trapje van 4 treden op. 
De tuin was niet veel bijzonders. Er stonden wat seringenboomen en in het achterste gedeelte hebben wij 
wel eens kippen gehad.4 

4 Levensverhaal Jan Kramer (EVK).
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Door Jan Kramer getekende plattegrond van het geboorte-
huis van Diet Kramer, Kerkstraat 148, Amsterdam (EVK).

Jan Kramer schetst een soort kruip-door-sluip-doorhuis met gangetjes en trapjes. Wellicht niet erg 
praktisch, maar er moet genoeg ruimte voor het gezin Kramer zijn geweest, zeker nadat de ‘com-
mensaal’ Van Tol naar elders was verhuisd. 

Haar ouders
In ‘Verlies en winst’ wordt een uitermate vlijtig ouderpaar beschreven. Dat komt overeen met de 
feiten over Pauwel Hendrik Kramer en Jacoba Ipenburg. Pauwel Hendrik, die mogelijk Paul werd 
genoemd, werd op 8 februari 1866 in Meppel geboren als oudste zoon van Jan Kramer (1838-1902) 
en Johanna Benthem (1838-1902).5 Toen Jan en Johanna op 4 mei 1864 trouwden, stond op de 
trouwakte bij Johanna het beroep naaister vermeld. Jan was geregistreerd als schippersknecht, een 
veel voorkomend beroep in Meppel, dat lange tijd een centrum voor de turfhandel was. Als adres is 
Vledderstraat, Wijk 5, N 373 (k) vermeld.6 Behalve Pauwel Hendrik kregen zij nog vier kinderen: 
Lambert (11 september 1867), Pieter (26 maart 1870),  Frederika Adriana (10 juli 1874) en Margje 
(9 december 1876). Alle kinderen werden gedoopt in de Nederlands-Hervormde kerk.7 Blijkbaar 
wist Jan Kramer zich op te werken, want in het bevolkings register 1862-1875 is als beroep schip-
per vermeld.8 Ook bij het huwelijk van zoon Pieter op 1 december 1894 staat hij geregistreerd als 
 schipper en twee jaar later, op 23 mei 1896, bij het huwelijk van zoon Lambert als turfhandelaar. 
Op de overlijdensakte van Jan Kramer staat als beroep turfschipper vermeld.9 

Enig inzicht in de maatschappelijke positie van Jan Kramer wordt verder verkregen door het feit 
dat zijn naam niet voorkomt op de kiezerslijsten voor de leden van de Tweede Kamer,  Provinciale 

5 In de Memorie van Successie die in augustus 1928 is opgemaakt van de nalatenschap van Pauwel Hendrik Kramer na diens over lijden op 
16 december 1927 staat achter de voornaam Pauwel tussen haakjes de naam Paul vermeld (Noord-Hollands Archief (verder aangeduid 
met NHA), Memories van Successie 1927, Amsterdam, kantoor 2).

6 Uit het bevolkingsregister 1873-1889 blijkt dat in de jaren daarna verhuizingen hebben plaatsgevonden naar Vledderstraat, wijk 5, N 69 
en naar Mallegat, wijk 1, N 91 (Drents Archief (verder aangeduid met DA), Bronnen Bevolkingsregister, Inv. nr. 52, 1873-1889, deel 4-1, 
blad 77). Tot in de achttiende eeuw was Meppel min of meer het centrum van de turfhandel (bron: Sundsback, Zelfstandige vrouwen in 
Meppel en Coevorden, 73). 

7 In het bevolkingsregister 1889-1901 is bij Jan Kramer in de kolom godsdienst NH doorgestreept en vervangen door ‘Gerfm’, wat duidt 
op een overstap naar de gereformeerde kerk (bron: http://alledrenten.nl/akte/jan-kramer/4904516e-71a7-4d80-a0b1-f7091fa4b0ec; 
geraadpleegd 5 augustus 2014).

8 DA, Bronnen Bevolkingsregister, Inv. nr. 45, 1862-1875, deel 2, blad 362.
9 http://beta.drenlias.nl/akte/jan-kramer/43c2382e-7f9e-42b2-a8d7-2759cb7fcaa3 (geraadpleegd 5 augustus 2014).
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Staten en de Gemeenteraad van Meppel. Blijkbaar voldeed hij niet aan de vereiste census betreffende 
de grond-, personele en patentbelasting.10 Daarentegen is er wel een aanwijzing dat hij op zeker 
moment een eigen schip bezat.11 In het overzicht ‘Opgave van de Belasting schuldigen, voorkomende 
op de Kohieren der Directe Belastingen, welke op den 10den Februari 1885 tot den  loopenden 
dienst behooren’ is ene Jan Kramer, van beroep ‘schipper’ en als woonadres ‘aan boord’, vermeld. Het 
gaat om een aanslag van fl. 1,53 betreffende het Patentrecht, een belasting om bepaalde beroepen te 
mogen uitoefenen c.q. een belasting over de bezittingen van een bedrijf.12 

Op grond van deze gegevens kan worden geconcludeerd dat de sociale stijging van Jan  Kramer 
niet erg groot was. Behoorde hij aanvankelijk duidelijk tot de arbeidersstand, vanaf het moment 
dat hij in het bezit was van een eigen schip zou hij tot de zogeheten kleine burgerij kunnen worden 
gerekend, de middenklasse die in de laatste kwart van de negentiende eeuw, toen de samenleving 
steeds meer industrialiseerde, snel groeide en tussen de hogere burgerij en de arbeiders in stond. De 
hoogte van de aanslag inzake de Patentbelasting en het ontbreken van aanslagen inzake Personele 
Belasting en Grondbelasting wekken daarbij de indruk dat het gezin weinig vermogend was. Het is 
dan ook aannemelijk dat de ambities en cultuur van de arbeidersstand meer op dit gezin Kramer van 
toepassing zijn dan die van de kleine burgerij.13

Na de lagere school, zo rond 1878, ging Pauwel Hendrik, zoals gebruikelijk was in het milieu, 
aan het werk. Onduidelijk is wat hij de eerste jaren van zijn arbeidzame leven heeft gedaan. Het ligt 
niet voor de hand dat hij in de voetsporen van zijn vader is getreden. De scheepvaart en  turfhandel 

10 In 1848 was het censuskiesrecht ingevoerd, wat betekende dat mannen van 23 jaar en ouder mochten stemmen mits zij voor een bepaalde 
som waren aangeslagen in de drie directe rijksbelastingen, te weten de grondbelasting, personele belasting en de patentbelasting. Zo 
bedroeg in 1885 in Meppel voor plaatsing op de kiezerslijst voor de gemeenteraad de ‘in den kiezer gevorderde aanslag in de Directe 
Belastingen’ fl. 18,- en voor de kiezerslijsten voor de Provinciale Staten en Tweede Kamer beide fl. 36,-. Bron: Lijsten van kiezers voor de 
gemeenteraad, 1850-1887, Lijsten van kiezers voor Provinciale Staten, 1850-1889 en Lijsten van kiezers voor de Tweede Kamer, 1850-
1889 (Gemeentearchief Meppel (verder aangeduid met GM), inventarisnrs. 341, 342 en 343, ‘Voorlopige inventaris van het archief 
van de gemeente Meppel, periode (1633) 1814-1928 (1972)’, onderdeel ‘commissies, diensten en instellingen, 1814-1972 : gemeente-
secretaris, (1633) 1852-1928 (1957)’). Zie ook: De Vries, Broncommentaren VI (http://resources.huygens.knaw.nl/pdf/Broncommen-
taren/voorlopig/Broncommentaren_VI-005_014.pdf; geraadpleegd 14 augustus 2014). 

11 Er is geen memorie van successie gevonden waaruit blijkt welke bezittingen Jan Kramer na zijn dood op 2 september 1902 heeft nagelaten.
12 Tussen 1806 en 1894 moesten bedrijven over een soort bedrijfsvergunning beschikken. Een dergelijke vergunning kreeg men na het 

betalen van de patentbelasting. In 1823 werd dit patentrecht ook ingevoerd voor schippers (bron: http://www.debinnenvaart.nl/bin-
nenvaarttaal/woord.php?woord=p#patentrecht; geraadpleegd 10 augustus 2014). Een vergelijkbare vermelding komt voor in het over-
zicht van de ‘Opgave van de Belastingschuldigen, voorkomende op de Kohieren der Directe Belastingen, welke op den 10den Februari 
1886 tot den loopenden dienst behooren’, waarin Jan Kramer wat betreft het Patentrecht wordt aangeslagen voor een bedrag van fl. 
1,53½ en een bedrag van fl. 1,66½, samen fl. 3,20. In het overzicht ‘Opgave van de Belastingschuldigen, voorkomende op de Kohieren 
der Directe Belastingen, welke op den 10den Februari 1887 tot den loopenden dienst behooren’ staat Jan Kramer vermeld als ‘koopman’ 
en wonend op het adres ‘wijk 5 – 36a’. De aanslag voor het Patentrecht bedraagt dan fl. 1,66½. In de overzichten met ‘Opgave van alle 
mannelijke inwoners voorkomende in de Kohieren der Personele Belasting en Grondbelasting’ ten behoeve van de Kiezerslijsten uit de 
periode 1888-1902 komt Jan Kramer niet voor. De genoemde ‘Opgaven’ zijn onder de inventarisnrs. 344-346/346a opgenomen in GM, 
‘Voorlopige inventaris van het archief van de gemeente Meppel, periode (1633) 1814-1928 (1972)’, onderdeel ‘commissies, diensten en 
instellingen, 1814-1972 : gemeentesecretaris, (1633) 1852-1928 (1957)’. Het is overigens niet geheel zeker of de genoemde Jan Kramer 
de grootvader van Diet Kramer is, omdat er geen geboortedata zijn vermeld in de genoemde overzichten. In de bevolkingsregisters van 
Meppel zijn echter in de betreffende jaren ook geen andere personen met de naam Jan Kramer en het beroep schipper gevonden.

13 Wijmans onderscheidt in het tijdvak ná de eerste periode van de industriële revolutie een oude en nieuwe middenklasse. Met de oude 
middenklasse worden de kleine en middelgrote industriëlen aangeduid, de onafhankelijke handwerkslieden, handelaren, winkeliers en 
boeren. Tot de nieuwe middenklasse behoren de ambtenaren en employés. De oude en nieuwe middenklasse worden samen de kleine 
burgerij genoemd, een klasse tussen de grote (hogere) burgerij (grootindustriëlen, vrije beroepsbeoefenaren en hogere ambtenaren) en de 
arbeiders in. Wijmans, Beeld en betekenis van het maatschappelijk midden, 19, 21. Verderop in dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de 
ambities en cultuur van de kleine burgerij.
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vanuit Meppel waren namelijk in de loop van de negentiende eeuw nogal achteruit gegaan.14 Bekend 
is in ieder geval dat hij op 30 april 1884 werd uitgeschreven in Meppel wegens vertrek naar Zwolle.15 
Zo’n verhuizing naar een grotere stad kwam eind negentiende eeuw bij (ongeschoolde) arbeids-
krachten op het platteland regelmatig voor.16 In Zwolle werkte Pauwel Hendrik enkele jaren bij 
In d’oude gaper, de gerenommeerde drogisterij van J. ten Doesschate, gevestigd Diezerstraat  14, 
vermeldt Jan Kramer in zijn levensbericht.17 Hij noemt zijn vader ‘een hard werker en een onder-
nemend man. Als zoon van een eenvoudig turfschippertje in Meppel had hij niet meer onderwijs 
genoten dan de lagere school, maar hij was lang niet dom en had een flinke dosis koopmansbloed 
in de aderen.’ Daarbij was hij zich er blijkbaar van bewust dat een verzorgd uiterlijk van belang kon 
zijn, want een foto van de jonge Pauwel Hendrik laat een keurig geklede jongeman zien, compleet 
met boord en vlinderdasje en een kaarsrechte scheiding in zijn haar. Zijn blik naar de camera is open.

Pauwel Hendrik Kramer, ca. 1900 (EVK).

14 In de loop van de achttiende eeuw werd het aandeel van de Meppeler schippers in het vervoer van turf kleiner, een ontwikkeling die zich 
in de negentiende eeuw voortzette, onder meer door de aanleg van spoorlijnen (bron: Boezen en Jagersma, ‘De economische ontwikke-
ling van Meppel’, 135).

15 Informatie bevolkingsregister Meppel (DA, Bronnen Bevolkingsregister, Inv. nr. 52, 1873-1889, deel 4-1, blad 77). Pauwel Hendrik 
Kramer vestigde zich op 1 mei 1884 in Zwolle. Als beroep werd winkelbediende genoteerd (bron: Historisch Centrum Overijssel (verder 
aangeduid met HCO), dienstbodenregister 1883-1900, toegang 708, inventarisnummer 987, 319). 

16 Over arbeidskrachten op het platteland die eind negentiende eeuw naar de stad trokken omdat daar meer werk was, schrijft L.  Heerma 
van Voss in zijn artikel ‘De hoogtijdagen van de klassenmaatschappij’. 

17 De firma J. ten Doesschate is in 1878 opgericht door Jurriaan ten Doesschate (1842-1916) op het adres Diezerstraat E62, dat volgens 
de omnummeringslijst uit 1903 (bron: HCO, Zwolle) later is gewijzigd in Diezerstraat 14. Hij vestigde zijn klein- en groothandel in 
drogerijen, verfwaren en koloniale waren in In d’oude gaper, de apotheek van Jan Hendrik Christiaan Nellensteijn, die in 1878 overleed. 
Een maand na dit overlijden trouwde Jurriaan met Nellensteijns dochter Jansje, waardoor hij in het bezit kwam van In d’oude gaper. De 
im- en export van levertraan was belangrijk voor de firma. Verder vond levering plaats van eau de cologne aan J.C. Boldoot, Amsterdam, 
jenever aan de Delftsche Gist & Spiritusfabriek, Ceylon schaafsel en piment aan Havelaar & Bos in Rotterdam, cacao aan C.J. van Houten 
in Weesp en mosterd aan A. van Rijn in Utrecht. Met de firma J. ten Doesschate had de familie Kramer een langdurige relatie. Volgens een 
advertentie in De Telegraaf van 31 oktober 1919 was drogisterij P.H. Kramer & Zoon, Nieuwe Spiegelstraat 30 de enige die in Amsterdam 
J. ten Doesschate’s levertraan verkocht. Ook waren er vriendschapsbanden: op 26 november 1945 schreef Jan Kramer dat hij en zijn vrouw 
nog altijd bevriend zijn met de toenmalige eigenaresse van de zaak en haar zoon Jurrie Piquet. Waarschijnlijk is dit Wilhelmina Johanna 
ten Doesschate, de weduwe van Jacques Sully Piquet (1879-1927). Hun zoon Jurriaan Piquet (1909-1987) zal vermoedelijk Jurrie zijn 
genoemd. Bronnen: Ellenbroek, Van Ten Doesschate tot Euroma; Ten Doesschate, De geschiedenis van Het Doeschot bij Goor. 
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Op 21 november 1887 kwam er een einde aan het verblijf van Pauwel Hendrik in de Overijsselse 
hoofdstad wegens vertrek naar Groningen. Hier vestigde hij zich op het adres Hoendiep  460.  
Als beroep werd bij zijn inschrijving ‘bediende’ genoteerd. Waar hij emplooi had gevonden, is 
onduidelijk. Lang heeft dit dienstverband overigens niet geduurd, want bijna acht maanden later, 
op 13 juli 1888, werd hij al weer uitgeschreven uit Groningen en verhuisde hij naar zijn geboorte-
plaats Meppel.18 Deze terugkeer kan te maken hebben met het feit dat er op 24 mei 1888 een doch-
ter met de naam Gerhardina was geboren uit zijn relatie met dienstbode Ida Walles (1863-1891).19

Wellicht is zijn nieuwe status als vader voor Pauwel Hendrik aanleiding geweest om naar betere 
toekomstmogelijkheden uit te kijken. Die zocht hij in het westen van het land.  Contacten van dro-
gisterij J. ten Doesschate in Amsterdam kunnen reden zijn geweest om juist naar de hoofdstad te 
trekken.20 De keuze voor de hoofdstad kan ook ingegeven zijn door zijn vader die als (turf )schipper 
mogelijk ook op Amsterdam voer of had gevaren. Hoe dan ook, op 1  september 1888 werd Pauwel 
Hendrik uitgeschreven in de gemeente Meppel, waarna hij op 7 september 1888 werd ingeschreven 
in Amsterdam op het adres Rapenburgstraat 59. Als beroep werd ‘winkelbediende’ genoteerd. En 
dat klopt met de informatie van Jan Kramer. Die vermeldt dat zijn vader werkzaam was bij ‘den 
bekenden kruidenier’ Smit in de Leidsche straat.21 Met Ida Walles bleef Pauwel Hendrik contact 
houden. En meer dan dat. Vanuit Den Haag, waar zij zich op 17 september 1888 had gevestigd, 
verhuisde ook Ida naar Amsterdam, waarna zij en Pauwel Hendrik op 14 mei 1890 in het huwelijk 
traden. Bij die gelegenheid werd Gerhardina door Pauwel Hendrik erkend.22 Het gezin woonde 
toen op het adres Westerstraat 201.23 Op 22 februari 1891 werd een tweede dochter geboren: 
Johanna. Daarna vond de ene rampspoed na de andere plaats. Allereerst overleed Ida Kramer-Walles 
op 3 mei van dat jaar. Ruim twee weken later, op 19 mei 1891, stierf ook de kleine Johanna. Op haar 
overlijdens akte is als plaats van overlijden Meppel vermeld. Aannemelijk is dat familie in deze plaats 
zich over de kinderen heeft ontfermd na de dood van Ida.24 

18 Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven (verder aangeduid met GA), inventaris 1399 Gemeentebestuur Groningen, 
bevolkings register 1880-1890, deel 6692, wijk 20 U, blz. 363.

19 Ida Walles was de oudste dochter van de Meppeler bakker Evert Walles (1837-1902) en Aaltje Bakker (1839-1913). Op 7 december 1883 
werd Ida uitgeschreven uit de gemeente Meppel wegens vertrek naar Warnsveld. Op 31 januari 1884 keerde zij terug naar Meppel, waarna 
zij op 16 februari 1886 naar ’s-Gravenhage verhuisde. Op 30 september 1886 verhuisde ze wederom naar Meppel. Op 28 mei 1897 ver-
trok ze weer naar ’s-Gravenhage. Op 26 mei 1888, twee dagen na de geboorte van haar dochter, werd ze opnieuw ingeschreven in Meppel. 
Op 17 september van dat jaar verhuisde ze nogmaals naar ’s-Gravenhage. DA, Bronnen Bevolkingsregister, Inv. nr. 54, 1873-1889, deel 5, 
blad 19. Op de geboorteakte van Gerhardina staat de naam van de vader niet genoemd (DA, Burgerlijke Stand Gemeente Meppel 1811-
1962, Archiefnr. 0165.015, Registernr. 1888, documentnr. 112). Hoewel er geen aanwijzingen voor zijn gevonden, zou Gerhardina ook 
het kind van een andere man dan Pauwel Hendrik Kramer kunnen zijn geweest. Op grond van het feit dat Pauwel Hendrik Gerhardina 
bij zijn huwelijk met Ida Walles heeft gewettigd is aangenomen dat hij de vader is. 

20 J. ten Doesschate leverde bijvoorbeeld van eau de cologne aan J.C. Boldoot, Amsterdam. 
21 De gegevens over de adressen van Pauwel Hendrik Kramer in Amsterdam zijn ontleend aan het bevolkingsregister van Amsterdam 

( Gemeentearchief Amsterdam, verder aangeduid met GAA). Het Adresboek 1898-1899 in het gemeentearchief Amsterdam  vermeldt 
op het adres Leidschestraat 95 de firma S.R. Smit en J. Smit OGzn, handelaar in Koloniale Waren, Comestibles etc. 

22 De geboorteakte van Gerhardina Walles bevat in de kantlijn een notitie dat zij bij het huwelijk van Pauwel Hendrik Kramer en Ida Walles 
op 14 mei 1890 door Pauwel Hendrik is erkend (DA, Burgerlijke Stand Gemeente Meppel 1811-1962, Archiefnr. 0165.015, Registernr. 
1888, documentnr. 112). 

23 In december 1889 was Pauwel Hendrik verhuisd naar Boomstraat 8, in mei 1890 gevolgd door een verhuizing naar Westerstraat 201.
24 Onbekend is hoe het contact in die periode was tussen Pauwel Hendrik Kramer en zijn dochter Gerhardina Kramer. In het Bevolkings-

register Meppel is vermeld dat zij inwonend was bij haar grootouders Evert en Aaltje Walles en op 28 februari 1905 is uitgeschreven 
wegens vertrek naar ’s-Gravenhage (DA, Bronnen Bevolkingsregister, Inv. nr. 82, 1901-1930, deel 7-b, blad 270).
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Na de dood van zijn vrouw en dochter, die een grote slag voor hem moet zijn geweest, verhuisde 
Pauwel Hendrik naar Kerkstraat 231 en nog geen jaar later naar nummer 297 in dezelfde straat. 
In dat jaar moet hij ook zijn tweede vrouw, Jacoba Ipenburg, hebben leren kennen. 

Jacoba Ipenburg, roepnaam Coba, werd op 29 oktober 1867 geboren in Leusden. Ze was de jong-
ste dochter van wagenmaker Cornelis Ipenburg (1821-1884) en Dingena (Dina) de Pater (1821-
1914), die op 2 november 1843 in Lopik waren getrouwd. Een jaar eerder had Cornelis, die uit een 
geslacht van wagenmakers kwam, zich vanuit Driebergen als wagenmaker gevestigd in Leusden. 
Die vestiging vond plaats op uitnodiging van een telg uit het geslacht De Beaufort, waarschijnlijk 
Arnoud Jan de Beaufort (1799-1866), die na de dood van zijn vader Willem Hendrik de Beaufort 
(1775-1829) eigenaar was geworden van landgoed Den Treek in Leusden. Achtergrond van het 
verzoek is het feit dat de bouw en het onderhoud van het bij het landgoed behorende wagenpark 
voldoende werk gaf voor een eigen wagenmaker. De werkplaats van Cornelis Ipenburg was onder-
gebracht in een pand met de naam Jachtlust, op wat nu het adres Arnhemseweg 58 is, op de hoek 
met de Ooievaarshorsterweg.25 

Cornelis en Dingena Ipenburg-de Pater kregen tien kinderen: Wilhelmina Cornelia (2 maart 
1844), Cornelia Wilhelmina (4 april 1846), Maria (8 september 1848), Willem (30  mei 1851), 
Johanna (12 augustus 1853), Gerritje (7 oktober 1856), Cornelis (29 juni 1858), Cornelia Wilhel-
mina (20 december 1861), Dina (22 januari 1864) en Jacoba (29 oktober 1867). 

Bewaard gebleven overzichten van kiezers voor de Tweede Kamer, Provinciale Staten en 
Gemeenteraad geven enig inzicht in de maatschappelijke positie van het gezin Ipenburg. Uit de 
kiezerslijsten blijkt dat Cornelis Ipenburg in de periode 1864 tot en met 1869 stemgerechtigd was 
bij de verkiezingen voor leden van de Gemeenteraad in Leusden, echter niet bij de verkiezingen voor 
leden van de Tweede Kamer en Provinciale Staten. Op de lijst uit 1870 is zijn naam wel vermeld op 
de Lijst der Kiezers voor den Gemeenteraad, doch met potlood doorgestreept. Op lijsten uit latere 
jaren komt zijn naam helemaal niet voor.26 

Verschillende advertenties van de firma Ipenburg in kranten tonen verder dat het bedrijf behoor-
lijk aan de weg timmerde, ook nadat vader Cornelis in 1884 was overleden en het bedrijf inmiddels 

25 Cornelis Ipenburg is een telg uit de familie Ipenburg, die zich vanaf 1682 heeft beziggehouden met de vervaardiging van wagens en 
rijtuigen. Van Loenen, ‘Wagenmakers van vader op zoon(s)’. Nadere gegevens over de familie De Beaufort zijn ontleend aan het familie-
archief in Het Utrechts Archief (http://www.hetutrechtsarchief.nl/collectie/archiefbank/archieftoegangen/zoekresultaat?miview=-
inv2&micode=53&mizig=210&mizk_alle=#inv3t1; geraadpleegd 12 september 2014). Frans van Loenen stelt dat W. de Beaufort 
Cornelis Ipenburg heeft uitgenodigd zich in Leusden als wagenmaker te vestigen. Het initiaal blijkt niet te kloppen. W.H. de Beaufort 
is in 1829 overleden en zijn zoon en erfgenaam van Den Treek heet Arnoud Jan. Het adres Arnhemseweg 58 is tot stand gekomen bij 
de omnummering die omstreeks 1948 in Leusden heeft plaatsgevonden. Toen Cornelis Ipenburg zich in Jachtlust vestigde was het adres 
Wijk D 23 (bron: e-mail Henk Slotboom, secretaris Historische Kring Leusden, d.d. 25 juni 2014).

26 In de periode 1864-1874 was de census in de gemeente Leusden voor de Tweede Kamer en de Provinciale Staten fl. 24,- en voor de 
Gemeenteraad fl. 12,-. De doorgestreepte naam op de kiezerslijst uit 1870 en het ontbreken van de naam van Cornelis Ipenburg op de 
lijsten uit 1871-1874 is een aanwijzing dat zijn bezit toen zodanig was verminderd dat de hem opgelegde aanslagen onder de census 
lagen. Bron: Archief Eemland (verder aangeduid met EEM), Gemeentebestuur Leusden, NBR 0610, inv. nr. 241-244. Kiezerslijsten uit 
andere relevante periodes zijn niet bewaard gebleven. Zie ook: De Vries, Broncommentaren VI (http://resources.huygens.knaw.nl/pdf/
Broncommentaren/voorlopig/Broncommentaren_VI-005_014.pdf; geraadpleegd 14 augustus 2014). 
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was overgenomen zijn zoon Cornelis.27 Dan weer werd een ‘Wagenmakers- Leerling’ of een ‘Wagen-
makersknecht’ met minstens vier jaar ervaring gezocht, dan weer werd een ‘nieuw model’ lijkwagen 
te koop aangeboden.28 En uit de advertentie die Cornelis en Dingena Ipenburg in 1883 plaatsten om 
te bedanken voor ‘de vele bewijzen van belangstelling ondervonden bij de viering onzer veertigjarige 
Echtvereeniging’ kan een zekere welstand worden afgeleid.29 Als zelfstandig gevestigde wagenmaker 
behoorde Cornelis Ipenburg dan ook duidelijk tot de kleine burgerij. 

Kenmerkend voor deze klasse is het streven naar een zekere economische en sociale  status. 
Wat dat laatste betreft spiegelde men zich aan de hogere burgerij, die zich in haar denken en doen 
distantieerde van de in haar ogen verkwisting en lichtzinnigheden van de aristocratie. Binnen de 
hogere burgerij propageerde men ‘een beschavingsideaal dat gekenmerkt werd door huiselijkheid, 
familiezin, spaarzaamheid, vrijheidszin in combinatie met zelfbeheersing, persoonlijke verantwoor-
delijkheid, openheid en bewieroking van gelijke kansen’.30 Vanuit dit ideaal werd het niet passend 
gevonden dat vrouwen buitenshuis werkten. Hun taak lag in het gezin en de huishouding. Het zal 
duidelijk zijn dat binnen de kleine burgerij dit aspect van het burgerlijke ideaal slechts op beperkte 
schaal kon worden gerealiseerd. Alleen als het inkomen van haar echtgenoot toereikend was, kon de 
vrouw het zich permitteren zich geheel op haar gezinstaak te richten. Om het gezinsinkomen aan 
te vullen deden vrouwen in deze kringen dikwijls thuiswerk of namen een kostganger in huis. En 
bij een eigen bedrijf moesten de vrouwen bovendien vaak meehelpen in de winkel of bij het weg-
brengen van bestellingen. Ook van de kinderen werd inbreng verwacht bij het draaiende houden 
van het gezin.31 

Mocht Pauwel Hendrik de lagere school nog afmaken, Jacoba moest het met slechts drie jaar 
lager onderwijs doen. Ze was echter bijdehand en ondernemend. Net als Pauwel Hendrik zocht zij 
op doortastende wijze haar weg.32 Een portretfoto laat een verzorgd geklede en gekapte jonge vrouw 
zien met een serieuze, vorsende blik.33 Zoals gebruikelijk in het milieu ging Jacoba na haar school-
tijd werken. Grofweg had ze daarbij drie mogelijkheden: werken in de huishouding, in een winkel 
of in een fabriek. Ze koos voor het eerste, en daarmee ook voor een zeker aanzien. ‘Dochters uit 
arbeidersgezinnen werkten wel buitenshuis, maar degenen die dienstmeisje of winkelhulp werden, 
vonden zichzelf veel respectabeler dan fabrieksmeisjes’, aldus de auteurs van ‘De negentiende eeuw: 
dominantie van de burgerij’.34 

27 In 1880 is het bedrijf overgenomen door Cornelis Ipenburg (1858-1941), zo blijkt uit de inschrijving in de Kamer voor Koophandel op 
24 juni 1921. Bij die inschrijving is als firmanaam Ipenburg’s Rijtuighandel en Wagebouw genoteerd en het adres van vestiging is D.N. 
23 ofwel Arnhemseweg D 23 (bron: Het Utrechts Archief (verder aangeduid met UA), Kamer van Koophandel Amersfoort: handels-
register (toegangsnr. 4003)). Deze Cornelis kreeg zeven zoons, van wie er zes in het wagenmakersvak terechtkwamen. Cornelis was alle 
zes behulpzaam bij het verwerven van een eigen bedrijf. Van Loenen, ‘Wagenmakers van vader op zoon(s)’.

28 Advertenties in respectievelijk het Nieuws van den Dag van 9 juli 1884, Rotterdamsch Nieuwsblad van 6 juni 1887 en Het Nieuws van den 
Dag van 5 februari 1892. Opmerkelijk detail in de advertentie waarin een ‘Wagenmakers-Leerling’ wordt gevraagd is de vermelding dat 
de kandidaat, die als tegenprestatie ‘Kost en Inwoning’ zal genieten, van ‘Prot. G.’ dient te zijn. De gewenste godsdienstige achtergrond 
van de aspirant knecht zal waarschijnlijk te maken hebben met het huiselijk verkeer dat men met hem zal hebben.

29 Amerfoortsche Courant, 9 november 1883.
30 Quispel e.a., ‘De negentiende eeuw: dominantie van de burgerij’, 331.
31 Noordam, ‘Demografische ontwikkelingen’.
32 Interview Edith Vermeulen-Kramer, d.d. 15 juni 2012.
33 Zie bladzijde 52.
34 Quispel e.a., ‘De negentiende eeuw: dominantie van de burgerij’, 342.
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Een van de betrekkingen van Jacoba moet in Arnhem zijn geweest, want op 30 november 1885 
werd ze uit het bevolkingsregister van Leusden uitgeschreven wegens vertrek naar Arnhem. Zo’n 
tweeënhalf jaar later, op 2 maart 1888, keerde ze terug naar Leusden, waar een van haar werkgevers 
ds G.J.A. Jonker was. Toen de dominee in juli 1891 naar Kralingen vertrok, kwam Jacoba op straat 
te staan. Ze besloot haar geluk elders te zoeken. Op 8 juni 1891 werd ze uit het bevolkingsregister 
van Leusden uitgeschreven wegens vertrek naar de nabij Amsterdam gelegen gemeente Nieuwer- 
Amstel.35 Ze werd er dienstbode in het gezin van makelaar Johan Hendrik de Vries, dat op het adres 
Vondelstraat 3 woonde. Het gezin verhuisde vervolgens op 31 december van dat jaar naar Arnhem, 
waarbij enkele dienstbodes meegenomen werden. Jacoba was een van hen. Nog geen half jaar later 
trok ze echter weer naar het westen.36 Op 30 mei 1892 werd ze ingeschreven in het bevolkings-
register van Amsterdam, en wel op het adres Kerkstraat 297, dus in het huis waar Pauwel Hendrik 
eerder zijn intrek had genomen. 

Jacoba Kramer-Ipenburg, ca. 1900 (EVK).

Waar en hoe Pauwel en Jacoba elkaar hebben leren kennen is niet geheel duidelijk. Het meest waar-
schijnlijk is dat hun kennismaking ‘aan de deur’ plaatsvond, toen Pauwel Hendrik een bestelling 

35 Tot 1964 was Nieuwer-Amstel de naam van de gemeente Amstelveen. De gemeente Nieuwer-Amstel omvatte in 1891 echter een groter 
gebied dan het tegenwoordige Amstelveen. Ook delen van het huidige Amsterdam, waaronder het gebied rond het Concert gebouw, 
behoorden toen tot de gemeente Nieuwer-Amstel. Door annexaties van Amsterdam in 1896 werd het grondgebied van Nieuwer-Amstel 
een flink stuk kleiner. De Overtoom met daarachter de Vondelstraat, waar Jacoba Ipenburg in 1891 werkte, behoorde eveneens tot de 
geannexeerde gebieden (zie ook: Colijn e.a., ‘Nieuwer-Amstel versus Amsterdam’ alsmede http://www.amstelveenweb.com/geschiede-
nis en http://www.theobakker.net/pdf/annexaties.pdf; geraadpleegd 10 oktober 2017). Er woonden meer leden van de familie Ipenburg 
in Nieuwer-Amstel, onder wie Jacoba’s oudere zussen Wilhelmina Cornelia en Johanna. 

36 Bevolkingsregister Nieuwer-Amstel 1890-1900, deel 319, blz. 5 (GAA). Gegevens uit de gemeente Arnhem uit deze periode zijn niet 
beschikbaar omdat tijdens de Tweede Wereldoorlog een groot deel van het bevolkingsregister verloren is gegaan. 
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afleverde bij een klant van de firma Smit waar Jacoba dienstmeisje was.37 Het zou ook kunnen dat 
de op 7 september 1873 in Meppel geboren Femmigje Smit, die ook in dienst was van de familie 
De Vries, Pauwel Hendrik kende en dat zij een rol heeft gespeeld bij de kennis making tussen hem en 
Jacoba.38 Hoe dan ook, het tweetal trad op 7 juli 1892 in het huwelijk. 

Van meet af aan was duidelijk dat Pauwel Hendrik en Jacoba vooruit wilden komen. Of en in 
welke mate dit verlangen verschilde bij de twee echtelieden is onbekend. In het levensverhaal van 
Jan  Kramer komt die drang bij beiden naar voren. Zoals gezegd noemt Jan Kramer zijn vader een 
harde werker en een ondernemende man. Ook gebruikt hij de term ‘vooruitstrevend’ om zijn vader 
te karakteriseren, terwijl hij zijn moeder een belangrijke stem toedicht bij grote beslissingen.39 Het 
lijkt echter niet geheel onlogisch te veronderstellen dat gezien haar sociale achtergrond het verlan-
gen naar positieverbetering mogelijk het sterkst aanwezig was bij Jacoba. Het feit dat haar vader 
kies gerechtigd was en die van Pauwel Hendrik niet, lijkt immers een aanwijzing dat wagenmakers-
bedrijf Ipenburg tot een iets hoger segment van de middenklasse behoorde dan (turf )schipper Kra-
mer. Bovendien is niet ondenkbaar dat haar streven vooruit te komen is gevoed door de levensstijl 
die zij had leren kennen in haar werkkringen binnen de hogere burgerij. Volgens de familieverhalen 
werd er in ieder geval flink gespaard, waarbij ook Jacoba haar bijdrage leverde. Zo bracht zij pakjes 
koffie en thee rond, waarmee ze 2 cent per pakje verdiende.40 

Een week na hun huwelijk verhuisden Pauwel Hendrik en Jacoba naar de Jacob van Campen-
straat 9, een eenkamerwoning met bedsteden. Een krappe behuizing, waar een klein jaar later, op 
5 juni 1893, een dochter werd geboren, Johanna, wat afgekort werd tot Jo.41 Op 25 november 1894 
werd vervolgens zoon Cornelis Jan (Kees) geboren en op 2 mei 1896 nog een zoon, Jan. Daarna 
volgde op 24 oktober 1897 weer een dochter, Dina Maria. Dit meisje werd nog geen dertien maan-
den oud. Zij overleed op 14 november 1898. Jan Kramer noteerde zijn herinneringen aan haar over-
lijden, alhoewel de feiten niet helemaal kloppen:

Ik ben de 4e van 7 kinderen, waarvan echter de 3e, een meisje Dina genaamd, reeds op 3jarige leeftijd stierf. 
Ik was toen dus nog heel jong, maar ik herinner mij nog als den dag van gisteren, hoe op den dag van de 
begrafenis vele menschen in zwarte kleeding zich over het nog geopende kistje bogen om de kleine meid 
hun laatste groet te brengen. Typisch hoe dit beeld mij altijd is bijgebleven. Een foto van het reeds over-
leden kind, heb ik reeds als jongen stilletjes uit een familie-album gelicht en altijd trouw bewaard, tot zij 
door de gebeurtenissen te Arnhem verloren ging.42 

Na de dood van Dina Maria werden in het gezin Kramer nog drie kinderen geboren. Eerst twee 
zonen, Paul Hendrik (Paul) op 2 december 1899 en Frederik Marinus (Fré) op 18 mei 1902.  

37 Interview Annemarie van Wolde, dochter van de zuster van Diet Kramer, d.d. 26 november 2014.
38 GAA, Overgenomen Delen 1892-1920, NL-SAA-30670175.
39 Levensverhaal Jan Kramer (EVK).
40 Mogelijk deed ze dit voor de firma Smit in de Leidschestraat, waar ook Pauwel Hendrik werkzaam was. 
41 Interview Annemarie van Wolde, d.d. 26 november 2014.
42 Jan Kramer was de derde in het gezin Kramer, niet de vierde. Dina Maria overleed niet op driejarige leeftijd, ze was pas een jaar. Toen zij stierf, 

was Jan pas tweeënhalf. Zijn herinneringen aan de dag van de begrafenis kunnen derhalve vertekend zijn. Met de gebeurtenissen in Arnhem 
verwijst hij naar de bombardementen in september 1944. Jan Kramer, zijn vrouw en hun dochter moesten toen worden geëvacueerd.
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Als hekkensluiter volgde op 25 april 1907, ‘s morgens om vier uur, een nieuwe Dina Maria, die net 
als haar overleden zusje werd vernoemd naar haar grootmoeder van moederskant Dingena Ipen-
burg-de Pater en een zuster van haar moeder, Maria Ipenburg. Opvallend is dat Jan Kramer aan de 
komst van dit nieuwe zusje geen enkel woord heeft gewijd.43 

De eerste vijftien jaar van het huwelijk van Pauwel Hendrik en Jacoba moeten roerig zijn geweest. 
Niet alleen kregen zij zeven kinderen, van wie er een heel jong stierf. Daarnaast was het bepaald 
geen vetpot in het gezin Kramer. Als winkelbediende had Pauwel Hendrik het karige loon van acht 
gulden per week, waardoor het voor Jacoba puzzelen was om rond te komen. Ze vond dat bepaald 
niet gemakkelijk, want bij de rijke families waar ze had gediend, was ze het anders gewend.44 De 
drang vooruit te komen was echter groot en daarom werd er hard gewerkt door beide echtelieden. 

Na verschillende keren in de buurt te zijn verhuisd, werd het gezin op 6 april 1898 ingeschreven 
op het adres Eerste Jan Steenstraat 18 in De Pijp. Volgens Jan Kramer werd daarbij de stap gemaakt 
van loondienst naar zelfstandig ondernemer. 

Ik zal een jaar of 4/5 geweest zijn, toen hij in den Jan Steenstraat op no. 18 een kruidenierswinkeltje  opende 
en ik dus de sensatie van het verhuizen voor de eerste maal beleefd moet hebben. Van die verhuizing is mij 
weinig bijgebleven, doch zij is nadien door vele gevolgd, zoodat ik dat tekort aan herinnering zeer ruim-
schoots heb kunnen goedmaken. 

Naar aanleiding hiervan schrijft hij over zijn vader: ‘Het was echter een heele onderneming om zelf 
een zaak te beginnen. Maar hij deed het.’45 Herinneringen aan de winkel in de Jan Steenstraat en de 
buurt heeft Jan Kramer wel: 

Dingen, die mij nog voor den geest komen zijn een koffiemolen in de winkel, een teekening van een laan 
met boomen op de witte achterkant van een reclame-carton, gemaakt door een jongen, die, op drukke 
uren, in de winkel kwam assisteeren en de winkelbel, zoo’n koperen geval met een veer boven aan de 
winkel deur. Het was toen om en nabij 1900. Er waren nog water- en vuurwinkels, waar je ’s morgens al heel 
vroeg een cent heet water of een gloeiend kooltje kon halen en waarvan druk  gebruik werd gemaakt. Iets 
anders, dat ook altijd een sterken indruk op mij maakte, waren de bakkers wagens en dan speciaal de met 
dampend versch brood gevulde, die ’s zaterdags in den laten namiddag door de straat kwamen. Ik ruik het 
nog. Er was bij de Ruysdaelkade een boter- melk- kaas- en eierenwinkel “De Turksche Boer” en daarnaast 
of eenige huizen daar vanaf woonde een familie Scholten. De Vader was lakei aan het paleis op den Dam. 
De Moeder was een feeks van zoodanig formaat als ik daarna nimmer heb gekend. Er waren 4 kinderen. 

43 Op 27 april 1907 deed Pauwel Hendrik Kramer aangifte van de geboorte van zijn jongste dochter bij de Burgerlijke Stand van  Amsterdam, 
zo blijkt uit de geboorteakte van Diet Kramer (GAA).

44 Interview Annemarie van Wolde, d.d. 26 november 2014.
45 De schatting dat Jan Kramer bij deze verhuizing 4 à 5 jaar was, klopt niet. Hij was toen nog geen twee en kan aan deze verhuizing dus 

amper herinneringen hebben. In het Adresboek 1898-1899 (GAA) is geen vermelding gevonden van een kruidenierszaak op het adres 
Eerste Jan Steenstraat 18. Dit zegt echter niet alles, want aan vermelding in het Adresboek waren kosten verbonden en uit besparing kan 
van vermelding zijn afgezien. Van inschrijving bij de Kamer van Koophandel was in ieder geval geen sprake omdat de Handelsregisterwet 
pas in 1921 in werking trad.
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Anna, een krom gegroeid meisje, en 3 jongens  Gerrit, Willem en Marinus. Deze menschen schijnen ons 
dikwijls te hebben geholpen en dat zal wel de reden zijn geweest, dat de relatie, ook na ons vertrek uit de 
Jan Steenstraat, nog jaren bleef bestaan. Aan ons kinderen heeft dat zeker niet gelegen, want wij moesten 
van Juffrouw Scholten, die zoo akelig streng deed, niets hebben.46

Was het de drukte van het gezin en de nieuwe leefomstandigheden die aanleiding waren voor 
het feit dat Pauwel Hendriks zuster Margje in februari 1898 vanuit Meppel bij het gezin introk?47 
Of had haar komst te maken met het feit dat zij vanuit Amsterdam gemakkelijk naar Zaandam kon 
reizen waar zij een betrekking als dienstbode had? Het eerste lijkt aannemelijk omdat vrij kort na 
het vertrek van Margje Jacoba’s moeder Dingena Ipenburg-de Pater haar intrek nam in de Eerste 
Jan Steenstraat 18 en geruime tijd bij het gezin inwoonde. Mogelijk ook om Jacoba bij te staan in 
de huishouding.48 Zij heeft wellicht in 1902 ook de verhuizing meegemaakt naar Kerkstraat 148, 
waar Pauwel Hendrik zich vestigde als ‘handelaar in drogerijen en verfwaren’, een branche die hem 
vertrouwd moet zijn geweest gezien zijn ervaring bij de Zwolse firma Ten Doesschate.49 Over deze 
verhuizing schrijft Jan Kramer:

Zoo weet ik niet in welk jaar onze groote verhuizing naar de Kerkstraat heeft plaatsgehad. Het moet dacht 
ik in 1903 of 1904 [officiële registratie: 9 oktober 1902] zijn geweest, want ik was toen al op de lagere 
school, die ik straks nog afzonderlijk zal beschrijven. Onze vooruitstrevende Vader kon een drogistzaak 
overnemen in den Nieuwen Spiegelstraat – de Bruin heette de eigenaar – maar het huis was voor iets 
 anders bestemd. Nu staat daar het pand van de groote meubileeringszaak Haag & Co. Hij zocht en vond 
een ander pand in den Kerkstraat op No. 148 naast het hoekhuis Spiegelstraat/Kerkstraat, dus bleef dicht 
bij het oude adres, wat heel goed bekeken was.50 Voor mijn ouders was dat natuurlijk een heele onder-
neming en ik herinner mij nog goed de enerveerende stemming gedurende de weken, die aan het groote 
besluit voorafgingen. 

Uit de woorden van Jan Kramer blijkt hoe groot de rol van Jacoba bij deze stap op de maatschappe-
lijke ladder is geweest: 

46 Levensverhaal Jan Kramer (EVK).
47 Margje Kramer werd op 11 februari 1898 op de gezinskaart bijgeschreven. Op 9 december 1898 werd zij uitgeschreven wegens vertrek 

naar Zaandam. Op 19 november 1902 trok zij officieel weer bij het gezin Kramer in. Vanaf 11 mei 1903 had zij een eigen gezinskaart, 
waarna zij op 7 november 1907 trouwde met Jacob den Duijn en op 18 mei 1908 verhuisde naar Weesp (GAA). 

48 Over het verblijf van Dingena Ipenburg-de Pater bij het gezin Kramer bestaan onduidelijkheden. Bij de ambtelijke telling van 1900 staat 
haar naam op de gezinskaart (GAA) van Pauwel Hendrik vermeld. Wanneer zij weer naar Leusden is gegaan, is niet bekend. Vast staat 
wel dat ze bij de telling van 1910-1911 niet meer in Amsterdam maar in Leusden woonde. Dingena Ipenburg-de Pater overleed op 2 april 
1914 in Leusden. 

49 De term ‘handelaar in drogerijen en chemicaliën’ sluit aan bij de terminologie die in gebruik was bij de in 1893 opgerichte Nederlandsche 
Drogistenbond. Achtergrond van het gebruik van deze term was het feit dat het beroep van drogist sinds 1865 niet meer in gebruik was 
in overheidsregelingen. 

50 Volgens het Adresboek 1899-1900 (GAA) was eerder op dit adres de ‘vleeschhouwerij’ van A. Meijers gevestigd. In het Adresboek 1900-
1901 (de officiële vermelding op dit adres is echter van 9 oktober 1902) staat op dit adres P.H. Kramer in drogerijen en verfwaren en 
A. van Tol, behanger genoteerd. Ook Jan Kramer noemt in zijn levensverhaal ‘Mijnheer van Tol’ die bij hen inwoonde.
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Dergelijke besluiten nam de Ouwe Heer nooit alleen. Moeder’s stem in deze dingen en in het algemeen als 
het zakelijke aangelegenheden betrof, gaf den doorslag. Eigenlijk hebben vader en Moeder de zaken – mis-
schien in latere jaren wat minder – samen gedreven. Tenslotte is dan de kogel door de kerk  gegaan en op 
een Zondag gingen we met Pa naar het nieuwe huis. Er opende zich voor ons, die van Amsterdam niet veel 
meer hadden gezien dan de Pijp en misschien een enkele keer met de paarden tram in de city waren geweest, 
een welkome, nieuwe wereld. Wij waren gewend aan de smakeloos opgezette huurkazernes en zagen nu 
straten waarin huizen van velerlei vorm en waaronder vele, die al honderden jaren oud waren. 

En inderdaad, toen de Kramers naar de Kerkstraat verhuisden, bestond die straat al ruim twee 
 eeuwen. Rond 1680 is de Kerkstraat aangelegd, als onderdeel van de zogenaamde nieuwe of tweede 
uitleg. ‘Bij de nieuwe uitleg (de 2e uitleg) van het deel van de grachtengordel tussen Leidse gracht 
en Amstel werden de grachten doorgetrokken naar de Amstel en werd er evenwijdig daaraan een 
tussen straat toegevoegd. Deze nieuwe straat [de Kerkstraat] diende om het mogelijk te maken koets-
huizen te bouwen achter de grachtenhuizen’, schrijft Carlo van  Someren die al meer dan veertig jaar 
in de Kerkstraat woont en onderzoek heeft gedaan naar de geschiedenis van de straat.51 De naam 
Kerkstraat is afgeleid van het plan een grote kerk te bouwen op het Amstelveld. In voorbereiding 
op die kerk werd een tijdelijke houten kerk gebouwd. Tijdelijk is in dit verband een rekbaar begrip 
want de kerk staat er nog steeds, zij het dat het gebouw niet meer in gebruik is als kerk.52 

Volgens Van Someren was de Kerkstraat tot ver in de twintigste eeuw een straat met een dorps 
karakter. ‘Iedereen kende elkaar.’53 Daarvoor nog was sprake van een min of meer agrarische sfeer. 
Paarden, hooiwagens en loslopende kippen waren normaal in het negentiende -eeuwse straatbeeld. 
De bestrating bestond uit kinderhoofdjes en er waren smalle stoepen. Van groenvoorziening was geen 
sprake. De huizen hadden geen vensterbanken met planten, wel hadden alle huizen tuinen. In 1910 
werd elektrische straatverlichting aangelegd. In die periode waren verschillende  bedrijfjes in de Kerk-
straat gevestigd, waaronder een rijwielhandel, drukkerij, zadelmakerij en rijtuig- en wagenmakerij.54 

Zoals Jan Kramer het beschrijft, moet de verhuizing naar de Kerkstraat een flinke stap voor-
waarts zijn geweest. In ieder geval was sprake van een duidelijke verbetering van woon omgeving, 
zoals in het algemeen door de kleine burgerij werd nagestreefd. 

In de tijd dat Pauwel Hendrik en Jacoba Kramer hun drogisterij in de Kerkstraat vestigden, 
waren er geen wettelijke vestigingseisen voor de branche. Dat was het gevolg van een nieuwe 
genees kundige wet uit 1865 waarin, in tegenstelling tot in voorgaande wetten, een regeling van 
het drogisten vak was weggelaten.55 Het staatsexamen voor het beroep en het toezicht op de uit-
oefening van het beroep drogist waren komen te vervallen. Wel kwam er een examen voor leerling 

51 Van Someren, De Kerkstraat. Deze publicatie betreft vooral de geschiedenis vanaf ca. 1960. 
52 http://www.stadsherstel.nl/60/amstelkerk/ (geraadpleegd 15 oktober 2014). De voormalige kerk is thans vooral in gebruik als concert-

ruimte. 
53 Telefoongesprek met Carlo van Someren, d.d. 22 mei 2014.
54 Adresboek 1908-1909 (GAA).
55 In de Geneeskundige Wetten voor de 17 Vereenigde Provinciën uit 1818 was zowel de positie van apothekers als die van  drogisten 

geregeld. Men kon pas drogist worden als men een staatsexamen had afgelegd. In de jaren daarna drongen apothekers aan op andere 
wet geving, waarbij de bevoegdheden van drogisten ingeperkt zou worden. Hun acties leidden tot de wet die in 1865 onder verantwoor-
delijkheid van het ministerie-Thorbecke werd aangenomen (bron: Bornebroek, Drogisten van Neêrland).
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en hulp-apotheker (apothekersassistenten), waartoe ook vrouwen werden toegelaten. Omdat zij ook 
huishoudelijk werk konden verrichten, verdwenen de mannen als hulpkracht in de apotheek. Een 
groot aantal mannelijke apothekersassistenten vestigde zich vervolgens als ‘vrije drogist’, ter onder-
scheiding van de gediplomeerde drogisten van voor 1865. Door de komst van verpleeg artikelen 
en verpakte geneesmiddelen, artikelen die goed pasten in het assortiment van de  drogisterij, was 
er ruimte voor deze vrij gevestigde drogisten. Overigens zorgde de verkoop aan particulieren voor 
slechts een beperkt deel van hun omzet. Drogisten fungeerden vooral als groothandelaar voor 
apothekers, aan wie zij grondstoffen voor  medicijnen  leverden. Al in 1818 was bij de wet bepaald 
dat drogisten een groot aantal chemicaliën uitsluitend vanaf een minimum hoeveelheid mochten 
verkopen. Op de zogenaamde ‘Lijst C’ was vermeld om welke stoffen het ging en beneden welke 
hoeveelheid de drogist deze stoffen niet mocht ver kopen. In de praktijk hielden veel drogisten zich 
niet aan deze regel en verkochten zij deze stoffen, die ook voor huishoudelijke doeleinden werden 
gebruikt, in kleine hoeveelheden ook aan particulieren. In 1889 werd de regeling echter aange-
scherpt. Bepaald werd dat drogisten de middelen zoals vermeld op Lijst C niet in kleine hoeveel-
heden mochten verkopen, ‘ onverschillig tot welk doel’. Hoewel er meer toezicht op naleving van de 
wet kwam, vooral in Amsterdam, bleven veel neringdoenden in deze branche de wet overtreden. 

Het zal duidelijk zijn dat deze wetgeving tegen het zere been van veel drogisten was. Om tot 
een betere belangenbehartiging te komen richtten zij in 1893 de Nederlandsche Drogistenbond 
op, die zich onder meer inzette voor wijziging van Lijst C en voor erkenning van het beroep van 
drogist. Men wilde terug naar de situatie van voor de wet van 1865. Zo stelde men nog in 1893 
een vakexamen in, echter zonder dat dit door de overheid werd erkend. Vrije vestiging als drogist 
bleef dus mogelijk. Bovendien werd het examen een paar jaar later weer afgeschaft. Wel kwam er 
een examen voor drogistbediende, dat bij vestiging van een eigen zaak kon worden ingewisseld voor 
een drogistendiploma. De eisen voor dit diploma waren niet hoog. ‘Met enige kennis van zaken, 
het praktisch kunnen werken en begrip van scheikunde kon de candidaat ver komen.’56 Kennis van 
Latijn werd op prijs gesteld maar was facultatief. 

Verder werd in 1897 bepaald dat men alleen lid van de Bond kon worden als men over vol-
doende vakkennis beschikte. Ook deze eis stelde in de praktijk niet veel voor. Bovendien waren 
de leden het niet in alle opzichten met elkaar eens. De apothekersassistenten stelden dat alleen 
hun examen de bevoegdheid gaf om op te treden als drogist en er was een groep die stelde dat een 

56 Bornebroek, Drogisten van Neêrland. 
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 apothekersassistent nog geen drogist was.57 Vervolgens kwam er in 1912 een nieuwe vakcursus voor 
drogist, waarvoor in 1917 een overheidssubsidie van fl. 3000,- werd toegezegd.58 

Het is niet bekend of Pauwel Hendrik Kramer toen hij zich in 1902 vestigde als drogist in 
het bezit was van het diploma apothekers-assistent of drogistbediende. Ook is niets bekend over 
een eventueel lidmaatschap van de Nederlandsche Drogistenbond dan wel de Vereeniging van 
 Drogisten (Ass.-apoth.).59

Niet alleen hadden Pauwel Hendrik en Jacoba Kramer te maken met regels rond de drogisten-
branche. Daarnaast waren er gemeentelijke verordeningen. Een paar jaar nadat Pauwel Hendrik 
zich gevestigd had als drogist kreeg hij te maken met nieuwe maatregelen op het gebied van de 
winkelsluiting. Van oudsher waren winkels onbeperkt open. Gemakkelijk voor de klant, soms lastig 
voor de winkeliers, concludeerde een groep neringdoenden in de hoofdstad. Zij stelden voor de 
winkels ’s avonds om negen uur te sluiten. De rooms-katholieken onder hen waren bovendien voor 
een zondagssluiting. In het najaar 1906 boog de Amsterdamse gemeente raad zich over deze kwestie, 
die niet gemakkelijk op te lossen was. Immers, door de veertien duizend winkeliers werd hierover 
verschillend gedacht. Zo zagen de joodse collega’s niets in een zondags sluiting, omdat zij veelal op 
zaterdag al waren gesloten. Op 10 oktober 1906 werd uiteindelijk besloten geen verordening in te 
stellen. De discussie ging echter nog een aantal jaren door, waarna op 29 juli 1911 werd besloten dat 
met ingang van 18 september van dat jaar de winkels niet meer na negen uur ’s avonds open mochten 
zijn. Over sluiting op de zondag werd geen uitspraak gedaan. Pas in 1917 nam de gemeenteraad een 
voorstel voor de verplichte zondagssluiting aan.60 

Het standpunt van Pauwel Hendrik en Jacoba Kramer in deze kwestie is onbekend. Maar ook 
zij zullen zich hebben moeten voegen naar de nieuwe regelgeving. In ieder geval zal dat het verloop 
van de avonden in het gezin iets rustiger hebben gemaakt en een vrije zondag zal wellicht verwel-
komd zijn in verband met de mogelijkheid tot meer gezamenlijke kerkgang. Anderzijds kan het 
ook zijn dat Pauwel Hendrik en Jacoba niet blij waren met de beperkingen omdat die tot minder 
inkomsten leidden.

57 De meningsverschillen tussen de apothekersassistenten en de drogisten leidden in 1908 tot een scheuring in de Nederlandsche Drogisten-
bond. De apothekersassistenten scheidden zich af en verenigden zich in de Vereeniging van Drogisten (Ass.-apoth.). Dat was een tegen-
valler voor de Bond, want de nieuwe vereniging kende uitsluitend gediplomeerde leden, terwijl er voor de drogisten nog geen erkend 
examen was. 

58 Bornebroek, Drogisten van Neêrland. Nadat de Bond had voorzien in een vakopleiding ontstonden onder invloed van het feit dat de 
belangen tussen de leden van de Bond en de Vereeniging op hetzelfde terrein lagen, weer allerlei vormen van samenwerking. In 1924 
kwam het zelfs tot een fusie tussen de Vereeniging en de Bond, die leidde tot de Algemeene Nederlandsche Drogistenbond. Men kon 
alleen lid worden als men in het bezit was van het diploma Apothekers-Assistent of het diploma van de A.N.D.B. Er waren daarnaast nog 
steeds niet-gediplomeerde drogisten. Het bestuur van de A.N.D.B. kreeg echter in 1926 gedaan dat de groothandel alleen leverde aan 
gediplomeerden. Het effectief van die maatregel was beperkt, doordat niet alle leveranciers zich hieraan hielden. De wettelijke vestigings-
eisen voor de drogistenbranche werden uiteindelijk pas geformuleerd in de Vestigingswet voor de detailhandel van 1 april 1943. In dit 
Vestigingsbesluit Drogistenbedrijf werd drogist weer een erkend beroep. Tevens kwam er erkenning van het drogistendiploma, dat werd 
afgegeven door de Stichting Pharmaceutische Kleinhandelsconventie. Harreman, De drogist.

59 Gediplomeerden worden pas sinds de oprichting van het exameninstituut Stichting Pharmacon in de jaren vijftig van de twintigste eeuw 
bijgehouden. Ledenlijsten uit de eerste jaren van de Nederlandsche Drogistenbond en de Vereeniging van Drogisten (Ass.-apoth.) zijn 
niet bewaard gebleven. Informatie van Nicole Hoetjes, Algemeen Secretaris van de Koninklijke Nederlandse Drogisten Bond (e-mail d.d. 
19 mei 2014).

60 De Rooy, ‘Het middelpunt van het vaderland’. 
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Het is op het adres Kerkstraat 148 dat Diet Kramer is geboren, die, zoals gezegd, door haar ouders, 
zus en broers vrijwel altijd met ‘Zus’ werd aangesproken.61 Waarschijnlijk werd zij  buiten het gezin 
gewoon ‘Dina’ genoemd. Volgens haar dochter Diedie Muller had zij een hekel aan die naam. Om 
die reden heeft zij zichzelf ooit op school – mogelijk de hbs – bij het opgeven van haar naam Dita 
genoemd, naar een Deense toneelspeelster. De leraar verstond echter Diet. Ze had niet de moed hem 
te corrigeren, waardoor het Diet is gebleven, wat in haar ogen in ieder geval beter was dan Dina.62 

Tot en met Diets twaalfde jaar woonde het gezin Kramer in de Kerkstraat. Blijkbaar gingen de 
zaken goed, want op zeker moment is er schuin aan de overkant, op het adres Kerkstraat 163, ook 
ruimte door Kramer in gebruik genomen. In Algemeen Handelsblad van 8 maart 1919 wordt name-
lijk geadverteerd voor de levering van ‘Benzine, automobiel-, en Motorolie,  Sponsen, Zeemleder en 
andere Garagebenoodigdheden’ door P.H. Kramer, gevestigd ‘Kerkstraat 148 en 163’.63 

In 1910 maakte Pauwel Hendrik Kramer een nog grotere stap. Hij kocht het pand op het adres 
Nieuwe Spiegelstraat 45 – gelegen tegenover Kerkstraat 148 – van caféhouder Barend Felix Buer-
meijer voor een bedrag van fl. 17.000,-. In de hypotheekakte is het pand omschreven als ‘een huis 
genommerd 45 ingericht als winkel met afzonderlijke bovenwoning’.64 Wat de reden voor de koop 
van dit pand was, is onbekend. Wilde Pauwel Hendrik er zijn drogisterij vestigen? Het lijkt er niet 
van zijn gekomen. Er zijn namelijk geen aanwijzingen dat het gezin Kramer op het adres Nieuwe 
Spiegelstraat 45 heeft gewoond dan wel een winkel heeft gehad. In de relevante Adresboeken staat 
Kunsthandel Bernard de Vries op dit adres geregistreerd.65 Wellicht huurde De Vries het pand van 
Pauwel Hendrik Kramer. 

Mogelijk bracht het bezit van genoemd pand Kramer er een jaar later toe een testament op te 
laten maken waarin hij zijn vrouw Jacoba tot erfgename maakte ‘van mijne geheele nalaten schap 
voorzoover de wet mij de vrijheid laat daarover te haren behoeve te beschikken en behoudens het 
wettelijk erfdeel hetwelk aan bloedverwanten in de rechte lijn, zoo die op mijn overlijden aan wezig 
mochten zijn, moet worden uitgekeerd en benoem haar voorts tot uitvoerster mijner uiterste wils-
beschikkingen, verleenende ik daartoe aan haar alle noodige macht, inzonderheid de macht tot 
inbezitneming van alle goederen mijner nalatenschap volgens de wet’.66 Een duidelijke aanwijzing 
dat Pauwel Hendrik zijn zaakjes goed wilde regelen. 

Anders dan met het perceel op nummer 45 ging het met het pand op het adres Nieuwe Spiegel-
straat 30 dat Pauwel Hendrik op 20 juni 1917 voor een bedrag van fl. 21.000,- kocht van Ida  Christina 

61 Diet Kramer mag Zus zijn genoemd, ook de andere gezinsleden hadden bijnamen. Zo werd Paul ‘Droomkoninkje’ genoemd en Fré 
‘Moeders Mooiste’ (levensverhaal Jan Kramer (EVK)). 

62 Interview Diedie, Lex en Ingrid Muller, d.d. 14 september 2012. Onbekend is welke actrice Diet Kramer heeft geïnspireerd tot deze naam.
63 Het adres Kerkstraat 163 is niet vermeld in relevante Adresboeken in het GAA. In de Woningboeken uit de periode 1897-1922 is het 

pand vermeld als ‘Huis Pakhuis’. De naam Kramer is echter niet bij deze vermelding geregistreerd. Mogelijk was Kerkstraat 163 door de 
firma in gebruik als opslagruimte (GAA, Archief van het Bevolkingsregister : Woningboeken, K 16 Kerkstraat nr. 77-289, archiefnr. 
5417, invoernr. 494).

64 Voor de aankoop van het pand Nieuwe Spiegelstraat 45 werd door Pauwel Hendrik Kramer een hypotheek afgesloten à fl. 14.900,- bij de 
N.V. Stichtsche Hypotheekbank, Utrecht. Bepaald werd dat de hoofdsom in zes jaar zou moeten worden afgelost. Zowel de koopakte als 
de hypotheekakte bevinden zich in het archief van notaris J.J.H. Verloop, GAA, Archief van de Notarissen ter standplaats Amsterdam, 
Akten nrs. 255-352 : 20 september 1910-29 december 1910, archiefnr. 5075, invoernr. 27307.

65 GAA, Adresboeken 1911-1923.
66 Het testament van Pauwel Hendrik Kramer is op 17 januari 1911 opgemaakt bij notaris J.J.H. Verloop, Amsterdam (GAA, Archief van 

de Notarissen ter Standplaats Amsterdam, 1578-1915, toegangsnr. 5075, inventarisnr. 27308).
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Michelsen (1839-1918), weduwe van commissionair in effecten Lodewijk  Hendrik Praetorius 
(1827-1900). Dit ruime pand is in de akte omschreven als ‘stalgebouw met koetsiers woning, open 
plaats en erf ’; van een winkelpand was dus nog geen sprake. Het grensde aan de achter zijde aan het 
pand Keizersgracht 590, dat werd bewoond door de weduwe  Praetorius.  Wellicht was Nieuwe Spie-
gelstraat 30 een dienstwoning, want er waren open verbindingen met Keizersgracht 590. Hierover 
werd een bepaling opgenomen in het koopcontract: 

De kooper is verplicht zoo spoedig mogelijk de bestaande gemeenschappen tusschen het gekochte en het 
perceel Keizersgracht 590 voor zijne rekening en ten genoegen van de verkoopster dicht te maken ter dikte 
van de muren, waarin deze gemeenschappen bestaan. 

Om het pand te kunnen kopen leende Pauwel Hendrik van ‘Weduwe Praetorius, geboren  Michelsen’ 
fl. 13.000 en nog eens fl. 7.000,- van Alida Aartje van der Breggen, weduwe van Karel van Riet, 
wonende te Bergen. Volgens Annemarie van Wolde, dochter van Johanna Mulder-Kramer, was 
Jacoba Ipenburg dienstbode geweest bij een familie op de Keizersgracht, mogelijk de familie Prae-
torius. In ieder geval kende deze welgestelde familie Pauwel Hendrik en Jacoba. De ondernemende 
houding en arbeidzaamheid van het echtpaar Kramer was voor Praetorius aanleiding de lening 
te verstrekken.67 

In de eerste ‘Schuldbekentenis met Hypotheekstelling’ is als onderpand het pand Nieuwe 
Spiegel straat 30 vermeld, in de tweede is daarnaast ook Nieuwe Spiegelstraat 45 als onderpand 
opgenomen. In 1918 werd dit laatste pand evenwel door Pauwel Hendrik verkocht. Wellicht kon 
hij met de opbrengst daarvan een deel van zijn schuld aflossen. Dochter Johanna, die aanvankelijk 
nog thuis woonde, kreeg als taak om wekelijks een aflossingsbedrag te brengen naar de weduwe 
Praetorius op de Keizersgracht. Ze had dan haar mooiste jurk aan en het envelopje met geld ging 
altijd vergezeld van een bloemetje.68 

Van verhuizen kon overigens niet meteen sprake zijn. In het koopcontract werd namelijk nog 
een bijzondere bepaling opgenomen: 

Zoolang de verkoopster het perceel Keizersgracht nummer 590 bewoont zal in het verkochte perceel geen 
motor mogen worden geplaatst en zal daarin niet mogen worden uitgeoefend een bedrijf waardoor ten-
gevolge van geluid, stank, dreuning of van welke andere oorzaak ook hinder ontstaat voor de verkoopster, 
te harer beoordeeling. Eene verbouwing of verandering van het perceel, waardoor  eenige hinder of last 
ontstaat voor de verkoopster mag alleen plaats hebben gedurende den tijd van den  eersten Mei tot den 
vijftienden October van eenig jaar. Bij overtreding van deze bepalingen hetzij door den kooper, hetzij door 
een ander, zal de verkoopster kunnen eischen de betaling door den kooper van een boete van tien duizend 
gulden, welke hij zal moeten voldoen terstond na opvordering. 

67 Interview Annemarie van Wolde, d.d. 26 november 2014.
68 GAA, Archief L.J. de Kup in Archief van de Notarissen met standplaats Amsterdam of een door Amsterdam geannexeerde  Gemeente, 

1916-1925, archiefnr. 30309, invoernr. 696, akten nrs. 108-110. De verkoop van het pand Nieuwe Spiegelstraat 45 is genoteerd in 
de  Perceelsgewijze kadastrale legger 1924, Art.nr. 15562 (GAA, Archief van het Kadaster, archiefnr. 5358, invoernr. 394). Interview 
Annemarie van Wolde, d.d. 26 november 2014. 
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Deze bepaling gaf niet alleen beperkingen ten aanzien van een verbouwing maar ook voor het uit-
oefenen van het drogistenvak. Het veel voorkomende gebruik van chemicaliën in de  drogisterij zou 
immers stankoverlast kunnen geven. Pas toen de weduwe was overleden – op 26 oktober 1918 – kon 
de verhuizing van Kerkstraat 148 naar Nieuwe Spiegelstraat 30 worden voorbereid.69 

Uiteindelijk werd het gezin Kramer op 18 augustus 1919 op het nieuwe adres ingeschreven. De 
daadwerkelijke verhuizing vond waarschijnlijk al een maand eerder plaats, want in De  Telegraaf van 
10 en 11 juli 1919 werd de verhuizing in advertenties aangekondigd. Die advertenties maken ook 
duidelijk dat de firma P.H. Kramer dan is veranderd in P.H. Kramer & Zoon. Oudste zoon Kees is 
daarmee medefirmant geworden. 

Hoe precies de taakverdeling tussen vader en zoon was, is in nevelen gehuld, ook omdat op zeker 
moment de firma moet zijn uitgebreid met drogisterij ‘In den Ouden Gaper’ op het adres Vijzel-
straat 122, waar voorheen Louis van Winsen was gevestigd. Dit blijkt uit een bewaard gebleven foto 
van het pand in de Vijzelstraat, die laat zien dat beide adressen op de etalageruit waren vermeld (zie 
bladzijde 42). Mogelijk had Pauwel Hendrik de leiding over de zaak in de Nieuwe Spiegelstraat en 
was zijn zoon werkzaam in de Vijzelstraat. Toen Kees Kramer op 7 april 1921 trouwde met Christina 
Elisabeth Otto (1897-1995) werd Vijzelstraat 122 tevens zijn woonadres, waarna het paar 2½ jaar 
later verhuisde naar Overtoom 214-II. In 1926 werd de Vijzelstraat verbreed, wat het einde bete-
kende van het bedrijfspand van de firma Kramer aldaar. Aannemelijk is dat Kees Kramer toen in de 
zaak in de Nieuwe Spiegelstraat is gaan werken. De gaper die sinds 1837 aan de gevel van het pand in 
de Vijzelstraat had gehangen, verhuisde bij die gelegenheid eveneens naar de Nieuwe Spiegelstraat.70 

Er zijn meer onduidelijkheden. Zo is er een hypotheekakte uit 1926 waaruit blijkt dat  Pauwel 
Hendrik Kramer een bedrag van fl. 25.000,- heeft geleend van koopman Everwijn Koning te Aer-
denhout. Uit de akte blijkt dat er op dat moment geen andere leningen waren. De eerder afgesloten 
leningen waren blijkbaar geheel afgelost. Wat de reden was voor deze nieuwe lening is echter niet 
bekend.71

De verhuizing van de Kerkstraat naar de Nieuwe Spiegelstraat en de latere uitbreiding naar de 
Vijzelstraat betekenden wederom vooruitgang. Beide straten stonden bekend als betere midden-
standsstraten. Dat het met de firma Kramer goed ging, blijkt ook uit het feit dat er op zeker moment 

69 Onbekend is wat Pauwel Hendrik Kramer vanaf juni 1917 tot aan de verhuizing met het pand Nieuwe Spiegelstraat 30 heeft gedaan. 
Mogelijk verhuurde hij het aan Franciscus Maria Blankers, die als bewoner staat geregistreerd (GAA, Archief van het Bevolkingsregister : 
Woningboeken, archiefnr. 5417, invoernr. 684). 

70 In de Memorie van Successie van de nalatenschap van Pauwel Hendrik Kramer is vermeld dat de firma P.H. Kramer en Zn op 27 juni 1919 
is opgericht (NHA, Memories van Successie 1927, Amsterdam, kantoor 2). In het Adresboek 1919-1920 (GAA) staat als firma naam nog 
P.H. Kramer vermeld, terwijl dit in het Adresboek 1920-1921 is gewijzigd in P.H. Kramer & Zoon. In het Adresboek 1922-1923 staat 
de drogisterij op het adres Vijzelstraat 122 nog vermeld onder de naam L. van Winsen. In de Adresboeken 1924-1925 en 1925-1926 
staat onder de naam P.H. Kramer & Zoon zowel Nieuwe Spiegelstraat 30 als Vijzelstraat 122 vermeld. In Adresboek 1926-1927 staat 
alleen nog de zaak in de Nieuwe Spiegelstraat vermeld; het pand in de Vijzelstraat is dan onteigend en afgebroken. Op 22 april 1931 
werd P.H. Kramer & Zoon officieel door Kees Kramer overgenomen. Hij verhuisde toen met zijn gezin naar de Nieuwe Spiegelstraat 
30 (GAA, Archief, woning- en persoonskaarten van C.J. Kramer). Jacoba Kramer-Ipenburg verhuisde toen naar het adres Niersstraat 
35, wat ook het woonadres werd van Diet Kramer. De documenten betreffende de inschrijving van de firma P.H. Kramer & Zoon in 
het Handelsregister van de Kamer van Koophandel zijn verloren gegaan (bron: NHA). Bij de liquidatie van de drogisterij na de dood 
van Kees Kramer op 18 januari 1964, is de gaper geschonken aan het Amsterdams Historisch Museum (bron: http://www.beeldbank.
amsterdam.nl/beeldbank/weergave/record/?id=A00586000037; geraadpleegd 25 november 2014).

71 De hypotheekakte is op 20 juli 1926 opgemaakt ten kantore van notaris L.J. de Kup (GAA, Archief van de Notarissen ter Standplaats 
Amsterdam, 1926-1935, toegangsnr. 30642, inventarisnr. 2400). 
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drie knechten en een dienstmeisje in dienst waren. Die knechten brachten bestellingen op de fiets 
weg en tijdens drukke uren waren er jongens die in de winkel kwamen assisteren.72 Op de hierboven 
genoemde foto staat Pauwel Hendrik, zoals gezegd, voor de deur van de drogisterij in de Vijzelstraat, 
waarvan de etalage rijk is gevuld. Hij maakt een tevreden indruk. De blik in zijn ogen is vriendelijk, 
zelfs goedmoedig te noemen.73 

Alles bij elkaar kan worden vastgesteld dat Pauwel Hendrik Kramer ten opzichte van het milieu 
waarin hij is opgegroeid in de loop van zijn leven behoorlijk geklommen is op de maatschappelijke 
 ladder, daarbij gestimuleerd door zijn vrouw Jacoba. De vooruitstrevendheid die zijn zoon Jan  Kramer 
hem heeft toegeschreven wordt dan ook geheel bevestigd door de genoemde levensfeiten. 

Toch heeft Pauwel Hendrik Kramer mogelijk ooit gedroomd van een ander bestaan. In een 
eerdere versie van ‘Verlies en winst’ beschrijft Diet Kramer de wandelingen naar de haven die het 
kind vaak op zondag met haar vader maakte. Ze merkt de fascinatie van ‘deze arbeidzame, stille man’ 
op voor de schepen. 

Eens stond hij heel lang stil en keek een schip na, dat langzaam de vaargeul uitschoof naar wijder  water, een 
schip dat langzaam, o zo langzaam kleiner werd en tenslotte verdween. Het kind werd bang om iets in het 
gelaat van den vader, dat het niet begreep. Het zuchtte diep en trok heel, heel voor zichtig aan zijn hand. Was 
hij haar dan helemaal vergeten? De man keek omlaag in de ogen van het kind en er was een zo groote wee-
moed en mildheid in zijn blik, dat het kind een kleine pijn voelde in de borst en zich zeer hulpeloos voelde.74 

Had Pauwel Hendrik willen varen? Trok de zee hem? Wilde hij verre reizen maken? Antwoord op 
deze vragen zijn tot nu toe niet gevonden.

Leven in Amsterdam
Van 1907 tot 1933, dus 26 jaar, woonde en leefde Diet Kramer in Amsterdam. In die periode ont-
wikkelde de stad zich in veel opzichten. Zo nam de bevolking fors toe: waren er in 1910 566.131 
inwoners, in 1930 waren dat er 757.386, een toename van meer dan 33 % over een tijdvak van 
twintig jaar. Daarnaast verrezen tal van nieuwe gebouwen, waaronder grote winkels als De  Bijenkorf 
(1911-1913) en Peek & Cloppenburg (1915), waren er veel vernieuwingen op het gebied van de 
huizenbouw, zoals het verderop in dit hoofdstuk genoemde Plan Zuid, werd het tramnetwerk flink 
uitgebreid en werden er verschillende grote culturele evenementen georganiseerd, bijvoorbeeld de 
tentoonstelling De Vrouw: 1813-1913, die in mei 1913 plaatsvond in het achttiende-eeuwse land-
huis Meerhuizen aan de Amstel. Door dit alles beschouwde Amsterdam zich als een voorbeeld voor 
andere steden. ‘Onmiskenbaar was immers dat elke politieke of culturele vernieuwing zich het eerst 

72 Waarschijnlijk ging dat om bestellingen van apothekers. Levensverhaal Jan Kramer (EVK).
73 Vanwege de aanwezigheid van de gaper aan de gevel en de vermelding van beide adressen op de etalageruit is het aannemelijk dat de foto 

vóór 1926 in de Vijzelstraat is genomen en niet voor de drogisterij in de Nieuwe Spiegelstraat. 
74 Bewaard gebleven fragment van het typoscript van ‘Verlies en winst’ (collectie Lex Muller, verder aangeduid met LeM).
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en het meest uitgesproken aankondigde in de grootste stad van het land’, stelt Piet de Rooy vast in 
het inleidende hoofdstuk in Geschiedenis van Amsterdam.75 

Over de band met haar geboortestad heeft Diet Kramer zich niet vaak uitgelaten. Slechts in 
één interview zegt ze er iets over. ‘Mijn hele jeugd heb ik in deze stad doorgebracht’, vertelde ze in 
1938 aan Ans van Bekkum, ‘zodat ik er zeer aan gehecht ben’.76 Die gehechtheid blijkt ook uit het 
feit dat een deel van haar werk in Amsterdam speelt. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de romans 
Stans van de Vijf-jarige, Begin, Vechters en Thuisvaart, en bij schetsjes als ‘De ballon’ en ‘’t Gekooide 
vinkje’.77 En uit de positieve beleving die in sommige beschrijvingen van de stad en van specifieke 
plekken doorklinkt, blijkt zelfs een zekere verknochtheid. Hoofdpersoon Ruth in de roman Begin 
noemt Amsterdam in gedachten bijvoorbeeld ‘lieve, goeie, oude stad’. De Dam beschouwt ze als ‘een 
groote, gezellige huiskamer’ en de grachten hebben een speciale plek in haar hart: ‘De grachten.... 
dat is het beste wat de heele wereld mij geven kan.’78 

Ook uit de beschrijving van Amsterdam in Thuisvaart spreekt warmte. Als het schip met uit 
Indië gerepatrieerden Amsterdam binnenvaart, zijn er voor Marja geen bekende gezichten op de 
kade. Ze ervaart dat geenszins als een probleem: ‘(…) Amsterdam op zichzelf was immers al een 
bekend gelaat, een zo geliefd gelaat.’79 In Vechters is sprake van een tegenovergestelde situatie, maar 
ook hier is een positief gevoel aanwezig ten opzichte van Amsterdam. Freek en Joan emigreren met 
hun gezin naar Canada. Per schip verlaten ze Amsterdam. ‘Hun lieve, oude stad, waaraan ze zoo 
gehecht waren, beiden, verdween langzaam in een grijs verschiet.’80 Een andere scène in deze roman 
betreft een uitstapje naar het Amsterdamse etablissement ‘t Kalfje. Joan stelt daarbij vast: ‘Het uit-
stapje van gansche generaties Amsterdamsche kinderen! Met de boot naar het Kalfje!’81

Vooral de schetsjes van Diet Kramer tonen een tamelijk traditioneel beeld van Amsterdam. 
Een wereld van grachten, hofjes, handkarren en sleepboten. Een voorbeeld is ‘Camielke’, dat zich 
afspeelt tegen een decor van een ‘rommelige drukte, die altijd heerschte in het nauwe straatje, waar 
de handkarren af en aan ratelden, waar de straatventers met schorre stemmen hun waren aanprezen, 
en de spelende kinderen gilden en tierden, dat het terugkaatste tegen de muren der hooge smalle 
huizen’. Het gebruik van dialect (‘Ja wat mot je dan.’) onderstreept het Amsterdamse karakter.82 
Ook in andere verhalen komen passages voor in Amsterdams dialect. Een voorbeeld is ‘De ballon’, 
waarin een jongetje vertelt over de stuiter die hij van zijn oom heeft gekregen: ‘Ven me oome Jan 
magge koopen… Faan’.83 Dergelijke verhalen spelen zich voornamelijk af in minder goed gesitueerde 
buurten, met nauwe straatjes, smalle grachtjes, bruggetjes en huizen. Andere verhalen hebben een 

75 Bron: http://www.ois.amsterdam.nl/visualisatie/bevolking.html (geraadpleegd 10 oktober 2017). De Rooy, ‘Tweestrijd om de hoofd-
stad 1900-2000’. Zie ook: De Rooy, ‘Het middelpunt van het vaderland’.

76 Van Bekkum, ‘Interview met Diet Kramer’.
77 ‘De ballon’; ‘’t Gekooide vinkje’.
78 Begin, 5-6, 135. 
79 Thuisvaart, 115.
80 Vechters, 196.
81 Vechters, 182. ‘t Kalfje was een café aan de Amstel op de grens van Amstelveen en Amsterdam, dat vooral in de eerste helft van de twin-

tigste eeuw veel bezoekers trok. ‘Het café werd de halteplaats voor menig wandeling of fietstochtje, en wie het water prefereerde liet zich 
per boot afzetten’, schrijft Eric Slot in 1991 in Ons Amsterdam (Slot, ‘’t Kalfje verdween 25 jaar geleden’). In 1967 is het café gesloopt.

82 De Telegraaf, 1001-dag, 16 maart 1924.
83 ‘De ballon’.
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meer welgestelde buurt als decor. In Stans van de Vijf-jarige woont Stans met haar familie bijvoor-
beeld in de Van Baerlestraat, van oudsher een belangrijke verbindingsweg in Amsterdam-Zuid. 

De roman Begin uit 1932 laat weer een ander aspect van Amsterdam zien. In dit boek, dat 
het leven van een aantal jonge mensen beschrijft, gaat het vooral om de bruisende kant van de 
hoofdstad.84 Een stad met uitgaansgelegenheden als bioscoop, schouwburg en cafés, een stad met 
 reclames, auto’s, veel lawaai en drukte, een stad die meegegaan is in de vaart der  volkeren en zich tal 
van moderniteiten eigen heeft gemaakt. Verschillende specifieke plekken in het Amsterdamse cen-
trum worden genoemd, zoals Munt, Damrak, Kalverstraat, restaurant Américain, Stedelijk Museum 
en Rembrandtplein. Ter illustratie: ‘Het Rembrandtsplein lag druk en rumoerig onder het licht van 
de hooge booglampen, leefde vol-op.’85 

Interessant is het verschil tussen stad en dorp dat in deze roman wordt verbonden met gedrag en 
houding. Hoofdpersoon Ruth constateert:

In de stad was je eigen leven dat je zelf maakte, waar je trotsch op was. Hier [in haar ouderlijk huis in een 
niet bij naam genoemd dorp] moest je altijd op je qui-vive zijn. Hier waren altijd momenten  waarin je 
 je-zelf even verloor en geen vaste grond onder de voeten had. (…) In de stad was je nuchter, hard en bijna 
wreed tusschen je gelijken. (…) Hier kwam er een weekheid in je, een zachtheid, die je herinnerde aan 
vroeger, die je liever ver wilde houden, omdat het in de stad je grootste vijand was.86 

Het leven in de stad roept bij de hoofdpersoon blijkbaar een zekere hardheid op, dat in het dorp 
daarentegen zachtheid. Onbekend is of Diet Kramer dit zelf ook zo ervaren heeft. Het dorps leven 
heeft ze in ieder geval zelf niet van nabij gekend. 

In enkele schetsjes is sprake van een hofje, zoals die op verschillende plekken in Amsterdam voor-
komen. ‘Hofjes-gebeuren’ speelt zich, zoals de titel al doet vermoeden, geheel af in zo’n  hofje.87 Het 
verhaal over enkele vrouwen die de komst van een nieuwe bewoonster met grote nieuws gierigheid 
gadeslaan en al snel een oordeel over haar hebben, is wellicht geïnspireerd op het hofje met de naam 
Deutzenhof, dat zich achter Kerkstraat 190 en dus niet ver van het geboortehuis van Diet Kramer 
bevindt. Als kind zal zij het hofje ongetwijfeld hebben bezocht. Het is daarbij voor te stellen dat het 
speciale karakter van het hofje en mogelijk ook de geschiedenis ervan haar fantasie heeft geprikkeld. 

Naamgeefster van het hofje is Agneta Deutz (1633-1692), die met de aankoop van grond, de 
benoeming van regenten en het aantrekken van een meester-timmerman reeds voor haar dood de 
stichting van het hofje had voorbereid. Bij testament bepaalde ze vervolgens dat een groot deel van 
haar vermogen moest worden gebruikt voor de bouw van het hofje. Die bouw vond plaats in 1694-
1695. Het hofje was bestemd voor oude dienstboden en arme familieleden.88 

84 In hoofdstuk 3 wordt uitgebreid ingegaan op deze roman.
85 Begin, 59.
86 Begin, 28-29.
87 ‘Hofjes-gebeuren’.
88 Het hofje wordt thans bewoond door vrouwen ouder dan 55 jaar. http://www.hofjesinamsterdam.nl/deutzenhofje.html (geraadpleegd 

1 juli 2014).
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Als jeugdherinnering is ‘Verlies en winst’ eveneens nauw verbonden met haar directe woon- en 
leefomgeving, de Kerkstraat en de Nieuwe Spiegelstraat, beide deel uit makend van het Spiegel-
kwartier.89 Net als in verschillende andere verhalen en schetsjes roept de beschrijving een tamelijk 
traditioneel beeld op. Ook spreekt er een zekere vertrouwdheid met de buurt uit:

Ze [het kind] wandelt de gracht af, staat midden op de brug stil om een sleepboot onder haar voeten te zien 
verglijden en belandt in de werkplaats van den zwarten fietsenmaker, die haar ganse familie bij naam en 
toenaam kent en die àl haar broers aan zijn draaibank heeft zien knutselen.90 

Straten of grachten worden niet bij naam genoemd. Wel is sprake van een kerkhof en een ‘ laatste 
straat’, plekken die het kind kent van de tochten die het samen met haar vriendje maakt. Het 
genoemde kerkhof is mogelijk de algemene begraafplaats Zorgvlied aan de Amsteldijk of de parti-
culiere begraafplaats Huis te Vraag aan de Sloterweg (thans Rijnsburgstraat), die bij de Neder-
lands-Hervormde Kerk hoorde.91 De term ‘laatste straat’ houdt ongetwijfeld verband met de 
 uitvoering van het Zuidelijk Uitbreidingsplan Amsterdam, ofwel Plan Zuid, die Diet Kramer van 
nabij moet hebben meegemaakt.92 Met ‘de laatste straat’ wordt een straat aan het eind van hun wijk 
bedoeld, maar vóór het toenmalige bouwterrein aan de Nicolaas Maesstraat.93 

‘Verlies en winst’ bevat aan dat bouwterrein nog een meer specifieke herinnering. Die betreft 
de tochten naar ‘het zand’, die het kind en Dolfje plachten te maken, maar waar het kind niet meer 
komt sinds op het bouwterrein daar een jongen onder het zand is bedolven. ‘Maar sinds het ongeluk 
gebeurd is, leeft in het kind iets bangs en vijandigs en ze kiest wèl de laatste straat, maar het zand 
vermijdt ze.’94 

Overigens heeft Diet Kramer mogelijk op dit punt enkele herinneringen samengebald. 
Het ongeluk op het bouwterrein vond namelijk in september 1917 plaats. Diet was tien jaar toen 
ene Kootje Moes op het bouwterrein aan de Nicolaas Maesstraat onder het zand bedolven raakte en 
stikte.95 De herinnering daaraan moet zo’n indruk op haar hebben gemaakt dat ze deze verwerkte 
in het verhaal. Daarin vertelt ze dat het kind over het ongeluk had gehoord toen het krantenbericht 
erover in haar aanwezigheid was voorgelezen. Dagenlang heeft het zich daarna zijn verschrikkelijke 
dood voorgesteld en beleefd. ‘Avond aan avond heeft ze zich, benauwd en bezweet, uit de beklem-
ming van kussens en dekens gewerkt en zwijgend-ontsteld in de huiskamer gestaan, waar de groten 

89 Diet Kramer woonde tot medio 1933 in Amsterdam, waarvan het grootste deel in het Spiegelkwartier. Op 31 maart 1931 verhuisde ze 
met haar moeder naar de Niersstraat 35 in Amsterdam-Zuid (GAA).

90 ‘Verlies en winst’, Karakters en gebeurtenissen, 51.
91 E-mail Eric Heijselaar, medewerker GAA, 28 maart 2014.
92 Initiatiefnemer van dit grootscheepse plan tot gemeentelijke woningbouw was de socialistische wethouder F.M. Wibaut (1859-1936), 

die in het voorjaar van 1914 de portefeuille Volkshuisvesting, Arbeidszaken en Levensmiddelen kreeg. Onder leiding van H.P. Berlage 
(1856-1934) ging de uitvoering van het plan dat het gebied tussen de Amstel en de Schinkel betrof, in 1917 van start. De Rooy, ‘Oorlog 
en revolutie 1914-1925’, 104-105.

93 Afgaande op het feit dat de Rustenburgerstraat, Roelof Hartstraat, Ruysdaelstraat (tussen Van Baerlestraat en Hondecoeterstraat), 
Honde coeterstraat en Johannes Verhulststraat op een kaart uit 1912 de grens van de bebouwde stad vormen wordt met de laatste straat 
mogelijk de Roelof Hartstraat of de Frans van Mierisstraat, die beide omstreeks 1911-1912 grotendeels zijn bebouwd, bedoeld (e-mail 
Peter Paul de Baar, hoofdredacteur Ons Amsterdam, 28 maart 2014). 

94 ‘Verlies en winst, Karakters en gebeurtenissen, 64-65.
95 Algemeen Handelsblad, 22 september 1917.
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vroegen en bestraften.’ Na een poos vervaagde het, maar het vijandige gevoel tegenover het zand 
is gebleven.

Niet alleen met Dolfje verkent het kind in ‘Verlies en winst’ Amsterdam. Op zondag maakt 
ze, zoals gezegd, ook wandelingen met haar vader. Met haar hand in de zijne gaan ze altijd naar de 
havens en de schepen. Pas veel later zal het kind zich afvragen welke ‘wonderlijke macht’ hem altijd 
trekt naar dit deel van de stad. ‘Nu is het alleen maar blij om deze tochten en blij om de zeer eigen 
naam, die hij haar dan soms geeft. Hij zegt: Saartje-bernaartje! Het klinkt prettig en soms herhaalt 
het kind dit woord zacht voor zich heen.’96 Het lijkt erop dat niet zo zeer de havens en schepen 
indruk op Diet Kramer hebben gemaakt, maar vooral de band die zij tijdens de tochten met haar 
vader voelde. 

De jeugd van Diet Kramer zal zeker ook gekleurd zijn geweest door het uitbreken van de  Eerste 
Wereldoorlog op 28 juli 1914, ook al heeft ze daar nooit iets over geschreven. Nederland bleef neu-
traal, maar had wel te maken met de gevolgen ervan. De mobilisatie, de Belgische vluchtelingen, 
de levensmiddelen- en brandstofschaarste, de distributie zullen niet aan het gezin Kramer voorbij 
zijn gegaan.97 Vooral de maatregelen die in 1917 werden genomen vanwege de penibele brandstof-
situatie zullen ze aan den lijve hebben ondervonden. Om energie te  sparen besloot het gemeente-
bestuur verschillende gebouwen niet meer te verwarmen. Sommige gemeentelijke instellingen, zoals 
het archief en musea, gingen helemaal dicht, terwijl scholen ’s middags sloten en de winkelsluiting 
naar acht uur ’s avonds ging. Dat laatste zal ook de firma Kramer hebben geraakt, terwijl de middag-
sluiting van de scholen een drukker huiselijk verkeer met zich mee zal hebben gebracht.98

Het kind Diet
Diet Kramer schreef ‘Verlies en winst’ toen ze 25 jaar was. Behalve dat ze zichzelf alias het kind als 
‘nietig en onaanzienlijk’ beschrijft, komen er andere aspecten van haar jonge persoonlijkheid in naar 
voren.99 De novelle kan wat dat betreft worden beschouwd als een vroeg voorbeeld van bespiegelingen 
over zichzelf. Ze laat erin zien hoe het vertrouwd raken met begrippen weinig gestuurd verliep. 
‘Het toevallig samengaan van kleur en geluid, van woord en ontroering, doen begrippen ontstaan, 
die het kind altijd bij zullen blijven.’ Een bloeiende meidoorn in de tuin gecombineerd met de klan-
ken van een klarinet die voor een zolderraam werd bespeeld leren het kind wat een voorjaarsmiddag 
is. Wat droefheid is, ervaart het als buurkinderen hun overreden hondje in de tuin begraven. En van 
het begrip ontzetting wordt het zich bewust als er op een winteravond een bellende brandweer-
wagen door de straat rijdt en een jongen ‘brand’ roepend langs de huizen rent. Al die dingen neemt 

96 ‘Verlies en winst’, Karakters en gebeurtenissen, 41-42, 65. In aantekeningen van Erna Slangen, die ook onderzoek naar Diet Kramer heeft 
verricht, is opgenomen dat Ina van den Bogaard-Kramer, dochter van de oudste broer van Diet Kramer, haar heeft verteld dat Diet  Kramer 
door haar vader Saartje-bernaartje werd genoemd, naar actrice Sarah Bernhardt (1844-1923). Ina van den Bogaard kon desgevraagd deze 
notitie niet bevestigen en zei ook verder geen informatie over Diet Kramer te hebben (telefoongesprek d.d. 19 september 2013).

97 Het lijkt erop dat Pauwel Hendrik en Jacoba Kramer weinig schade hebben ondervonden van de Eerste Wereldoorlog. A.H. Bornebroek 
schrijft dat het de drogistenbranche over het algemeen voor de wind ging in de periode 1914-1918. De Nederlandse drogisten leverden 
tegen veelal hoge prijzen producten aan Duitsland, waar vooral gebrek was aan Arabisch gom. In Nederland ontstonden daardoor welis-
waar tekorten, maar voor de drogisten was die handel behoorlijk lucratief. Ook was men inventief. Oude partijen schoensmeer werden 
bijvoorbeeld weer in de smeltketel gedaan en als nieuw artikel met flinke winst verkocht (bron: Bornebroek, Drogisten van Neêrland).

98 De Rooy, ‘Oorlog en revolutie 1914-1925’, 84-85.
99 In het bewaard gebleven fragment van het typoscript van ‘Verlies en winst’ staat in plaats van ‘onaanzienlijk’ ‘spits’ (LeM). 
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het ‘zwijgend en gesloten’ in zich op, waarbij een ‘diepe en overgegeven liefde voor alles, wat heel 
nabij is en heel bekend’ zich wortelt. 

Als zesjarige is het kind zich daarvan echter niet of nauwelijks bewust. Integendeel. Het is uit-
bundig, houdt van wilde spelletjes, van stoeien met haar broers als die tijd voor haar hebben. De ene 
broer gooit haar door de lucht en de andere vangt haar weer op. Of ze krijgt de rol van ontvoerd 
kind bij een van hun fantasiespelletjes. Ook is ze niet bang voor viezigheid. Zittend op de draaibank 
in de werkplaats van de fietsenmaker zit haar jurk binnen de kortste keren onder het wagensmeer. 
Het prutsen aan de fietsen vindt ze zo interessant dat ze verkondigt later ook fietsenmaker te willen 
worden. Maar volgens de fietsenmaker zal het kind later net als haar zuster ‘een dáme’ worden. 
Daarop reageert het verontwaardigd. ‘Ik wor’ nooit een dame!’

Behalve van wilde spelletjes houdt het kind van knippen en plakken. Ze is creatief en heeft een 
rijke fantasie. Met de door haar geknipte poppetjes kan ze zich urenlang vermaken. De poppetjes zijn 
‘willig en makkelijk te hanteren materialen voor de lange verhalen die het kind graag speelt’.100 Een 
kind dat verhalen bedenkt bij zelfgeknipte poppetjes zal wellicht ook van lezen hebben  gehouden. 
Helaas is onbekend welke boeken uit het toenmalige kinderboekenaanbod Diet Kramer las, of ze 
zelf boeken bezat of dat ze deze leende uit de (school)bibliotheek. 

Met het vriendje dat in ‘Verlies en winst’ Dolf wordt genoemd, doet het kind weer andere 
 dingen, en in geen geval wilde spelletjes. Daar houdt hij niet van. Hij wordt zelfs boos als ze hem in 
de steek laat voor wilde spelletjes. Het is een van de oorzaken van hun talrijke kibbelpartijen.

Van Dolfje leert ze fluiten. Daar is hij heel knap in. Het leidt tot avontuurlijke toekomst plannen. 
Niet alleen dat ze samen zullen trouwen maar ook dat ze getweeën een bestaan zullen opbouwen 
door met hun muziek langs de huizen te gaan en zo geld te verdienen, met een centen bakje en een 
eigen hond. ‘Ze willen den hond dan leren de papiertjes te apporteren, waarin de stuivertjes omlaag 
geworpen worden.’101 En natuurlijk gaan ze ver van huis, want dat is het ideaal van Dolf. ‘Hij is het, 
die het kind vertrouwd heeft gemaakt met de gedachte dat je toch niet altijd thuis kunt wonen.’ 
Het vriendje beschikt over een rijke fantasie. Hij vertelt haar wonderlijke verhalen over alles wat hij 
ziet en ‘nog méér, over alles wat hij niet ziet en ook nooit zal zien’. Dingen die hij denkt. Met hem 
maakt ze, zoals gezegd, ook tochten door de buurt. Daarmee is hij voor haar een schakel naar de 
buitenwereld. Hij is ook de enige die haar angst voor ‘het zand’ kent. Soms treitert hij haar daarmee 
en dat kan ze helemaal niet hebben. 

Niet alleen kan het kind goed fluiten, het kan ook goed hardlopen. In de oerversie van ‘ Verlies 
en winst’ staat hierover: ‘Dat was niet zo onbeteken[en]d als de grote mensen dachten, wist het 
kind. Hard fluiten hielp tegen bangzijn en hardlopen bracht je in vlug tempo van de grote mensen 
weg.’102 Een zin die mogelijk aangeeft hoe het kind, Diet, zich pantserde tegen de buitenwereld.

100 ‘Verlies en winst’, Karakters en gebeurtenissen, 57.
101 Mogelijk is dit toekomstbeeld ontleend aan een voorval in het gezin Kramer. Broer Paul Kramer was eens zoek, zo beschrijft Jan Kramer 

in zijn levensverhaal. Hij bleek op stap te zijn met een ‘orgeltje’, een sigarenkistje waarin een haarspeld als slinger, en haalde daarmee huis 
aan huis centen op.

102 Typoscript van ‘Verlies en winst’ (LeM).
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‘Verlies en winst’ maakt ook melding van de drift van het kind. Die is de oorzaak van een grote ruzie 
tussen haar en Dolf. Op een middag heeft het vriendje zijn tekenboek in het rovershol laten liggen. 
‘Het was een pracht van een tekenboek met kastelen op hoge, rotsachtige  bergen en bospartijen met 
vijvers.’ Het kind is in het boek gaan tekenen, maar dat kan ze niet zo ‘zeker en bedachtzaam’ als 
Dolfje. ‘Ineens is ze ongeduldig geworden en heeft een hele bladzijde vol gekrast met grote, zwarte 
potloodstrepen.’ Als Dolf het ziet, negeert hij haar. Zeer teleurgesteld gaat hij naar huis. Het kind 
snapt er niks van. Ze voelt zich miskend, boos ook. Daarna voelt ze berouw. Ze wil het goedmaken 
door hem haar mooiste stuiter te geven. Dat moet hem weer goedstemmen. Maar Dolf reageert 
anders. Als hij de stuiter in haar open hand ziet liggen, slaat hij tegen de onderkant van de hand. 
‘De hand vliegt omhoog, de stuiter suist de lucht in, met een wijde boog…’ Hij belandt in de gracht. 
‘De stuiter weg… voorgoed!’ Ze reageert dan met een enorme drift en gooit een steen in de richting 
van Dolf, die daarop hard wegholt. Meteen is ook haar drift voorbij. Ze herinnert zich wat haar 
moeder eens heeft gezegd: ‘jij zou iemand voor z’n leven ongelukkig kunnen maken met je driftig 
geweld!’ Dat is haar altijd bij gebleven. Stel je toch voor, dat ze Dolf ongelukkig had gemaakt. ‘Het 
kind huivert. Er is een grote, innerlijke verwardheid en ze weet nog bij lange na niet hoe ze hieruit 
geraken kan.’

Na de driftbui in ‘Verlies en winst’ is het kind ontroostbaar. ‘Ze heeft een vriend verloren en een 
dierbaar stuk speelgoed.’ Maar wetende dat niemand haar zal begrijpen, praat ze er niet over. Een 
week lang negeren Dolf en zij elkaar. Beiden fluiten hard, waarmee ze willen zeggen: ik heb je niet 
nodig. Dan krijgt het kind van een agent een op straat gevonden vogeltje om voor te zorgen. Dat wil 
ze graag doen, dan heeft ze iets voor zichzelf. Een vriendje. Als blijkt dat het vogeltje dood is, zoekt 
ze Dolf weer op. 

Al het andere, alles wat eerder gebeurd is, schuift weg voor dit ene, voor deze ontstellende belevenis: dat je 
een vogeltje had en dat het dood ging, terwijl je het droeg… en je deed toch zo erg voorzichtig.

Dolf verzekert haar dat het niet haar schuld is. Wat een troost! Samen begraven ze het vogeltje, 
in een mooi doosje dat uit de speelgoedkast van Dolf komt. De ruzie wordt uitgepraat. Daarna 
kibbelen ze weer om van alles en nog wat. Als vanouds. Het dode vogeltje is het verlies, de herstelde 
vriendschap de winst.103

Verschillende karaktertrekken die in ‘Verlies en winst’ naar voren komen, worden door andere 
bronnen bevestigd dan wel ondersteund als eigenschappen van Diet Kramer. Zo lijkt ze een  weinig 
meisjes achtig meisje te zijn geweest. Eentje dat niet bang was voor viezigheid en dat van wilde 
 spelletjes hield. Dat sluit aan bij de bekentenis in een promotiefolder van Ons Honk (1928) dat ze 
als ongeveer tienjarige gevoetbald heeft. En nogal fanatiek ook. Ze was zelfs bescherm vrouwe van 

103 ‘Verlies en winst’, Karakters en gebeurtenissen, 55-82.
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de club.104 Die mededeling en vooral ook de daarmee gepaard gaande verontschuldiging – ‘het spijt 
me dat ik het bekennen moet’ – vraagt om een toelichting. 

Rond 1900 werden lang niet alle sporten voor vrouwen geschikt geacht. Gymnastiek,  zwemmen 
en korfbal waren sporten waarin de deelname van vrouwen algemeen werd geaccepteerd, mits men 
zich hield aan strikte kledingvoorschriften. De acceptatie van vrouwen varieerde bij sporten als 
hockey, handbal, tennis en stijlroeien. Zolang de beoefening ervan gericht was op een gracieuze 
 presentatie was er niets aan de hand. Lag de nadruk op competitie en prestatie, dan lag accep tatie 
minder voor de hand. En dan was er nog een categorie sporten die voor  vrouwen zonder meer werden 
afgekeurd, hetzij vanwege het lichamelijk contact, hetzij vanwege de rol die kracht en uithoudings-
vermogen speelden. Voetbal behoorde tot die laatste groep. 

Desondanks waren er vrouwen die de voetbalsport beoefenden. Al in 1895 vond in Engeland 
een voetbalwedstrijd voor vrouwen plaats en een jaar later ook in Rotterdam. Die en ook volgende 
wedstrijden werden echter gezien als excentriek vermaak. Dat veranderde voor korte tijd, in het bij-
zonder in Engeland, tijdens de Eerste Wereldoorlog. Toen de mannen het leger in moesten, namen 
vrouwen niet alleen hun plaats in het arbeidsproces in, maar ook op andere plekken in de samen-
leving. Het voetbalveld was daar een van. Na de oorlog zakte die populariteit weer in. In Nederland 
was de invloed van de Eerste Wereldoorlog minder groot wat betreft de deelname van vrouwen aan 
het voetbal, maar ook in ons land waren er van tijd tot tijd initiatieven om het vrouwenvoetbal van 
de grond te krijgen.105 

Het is dus niet zo vreemd dat Diet Kramer rond haar tiende, omstreeks 1917, voetbalde, vooral 
ook omdat ze in een jongensgezin opgroeide. Maar ook is niet verwonderlijk dat zij daar ruim tien 
jaar later met enige gêne op terugkeek. De heersende opvatting was immers dat voetbal geen geschikte 
sport voor vrouwen was. Dat was ook de uitkomst van de in 1921 door het weekblad De Amster-
dammer gehouden enquête over de ‘vrouw en het voetbalspel’. Aanleiding voor het onderzoek was 
de vraag van de redactie waarom Nederlandse vrouwen, ‘die thans welhaast alle takken van sport 
beoefenen, zich van dit spel afkeerig toonen’. De voetbalsport kende immers tal van pluspunten: 
‘Het voetbalspel is een openluchtspel bij uitnemendheid, verruimt de longen, kweekt de lenigheid, 
voert het bloed zuurstof toe en verhoogt de hartwerking.’ De redactie zag evenwel ook nadelen aan 
de sport en noemde daarbij het risico van blessures en oververmoeidheid. Vanuit deze achtergrond 
kregen bekende en minder bekende vrouwen, onder wie Lizzy Ansingh, Emmy J. Belinfante, Cissy 
van Marxveldt, Top Naeff, Catharina van Rennes, J. Riemens-Reurslag en  Catharina van Tusschen-
broek, de vraag voorgelegd: ‘Acht u het voetbalspel geschikt voor de vrouw?’ Van de ondervraag-
den vonden 21 dat de voetbalsport te ruw en onesthetisch voor vrouwen was. Als voorbeeld het 

104 Promotiefolder Ons Honk, bedrijfsdocumentatie uitgeverij Van Holkema & Warendorf (Universiteitsbibliotheek Amsterdam ( verder 
aangeduid met UBA), PPA 586 : 1). Onduidelijk is of Diet Kramer lid is geweest van een officiële club of dat ze meedeed met een groep 
jongens die samen een ‘clubje’ vormden.

105 Derks, ‘Hard gras’.
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 antwoord van Cissy van  Marxveldt, die overigens zo’n zes jaar later in een interview beweerde dat ze 
zich in haar jeugd ook heeft bezondigd aan de voetbalsport:106 

Het spel acht ik te zwaar, zeer zeker voor de jonggehuwde vrouw. Waar bijna alle sporten door de vrouwen 
beoefend kunnen worden, en bij voetbal m.i. veel krachtsinspanning vereischt wordt, waardoor de  eigenlijke 
voetbaltechniek niet voldoende tot zijn recht zal komen, moet ik – mede door den minder aesthetische 
aanblik der voetballende vrouw – deze vraag ontkennend beantwoorden. 

Bovenaan de lijst van de sporten die dit deel van de respondenten wel geschikt vonden voor vrouwen 
staat wandelen, gevolgd door tennissen, zwemmen en roeien. Bij de inzendingen was slechts een 
enkele vrouw die de genoemde vraag met ‘ja’ beantwoordde. De katholieke  schilderes en dichteres 
Miek Janssen (1890-1953) beargumenteert haar positieve antwoord met: 

Ja, ik acht het voetbalspel geschikt voor de vrouw, aangezien de vrouw bij de levensmatch door haar rappe 
tong zoo menige goal weet te maken, zal zij zeker bij een voetbal-wedstrijd het doel steeds weten te bereiken. 
De voetbal-strijd van vrouw tegen vrouw zal bijzonder vurig en spannend zijn. 

De jeugdboekenschrijfster Willy Pétillon (1883-1948) ziet persoonlijk niets in het voetballen – ze 
vindt de sport zowel voor mannen als voor vrouwen ruw en onesthetisch – maar vindt dat vrouwen 
in ieder opzicht vrijheid toekomt, dus ook in de sport. ‘Als de vrouwen vinden dat ze moeten voet-
ballen, laten zij het dan vooral doen.’107 Het is geheel in de lijn van de uitslag van deze enquête dat 
Diet Kramer later afstand nam van haar enthousiasme voor de voetballerij.

En dan de hierboven genoemde drift die in ‘Verlies en winst’ aan het kind wordt toegeschreven. 
Was Diet Kramer zo’n opgewonden standje? Hierover is niets met zekerheid te zeggen. Noch in 
interviews noch in brieven komt dit expliciet naar voren, alhoewel ze in brieven aan haar latere 
vriendin Peter van ’t Sant wel schrijft over de moeite die het haar kost om zich te beheersen in 
aanvaringen met haar moeder. In ieder geval zal ze het fenomeen drift hebben gekend. Zo zou haar 
broer Jan model hebben gestaan voor de met driftbuien behepte hoofd persoon in Razende Roeltje 
(1933).108 In dit verhaal wordt de veertienjarige Roeland Westwout, die in Australië in alle vrijheid 
opgroeit en bij de minste of geringste aanleiding in drift ontvlamt, door zijn vader naar Nederland 
gestuurd om bij zijn oom en tante te gaan wonen, in de hoop dat hij onder invloed van de omgang 
met andere jongens, zowel in het gezin als op een Nederlandse hbs, zijn driftbuien leert beheersen. 
En ook de hoofdpersoon in Stans van de Vijf-jarige, het romandebuut van Diet Kramer uit 1927, 

106 ‘Ik was een bandiet, dol op jongensspelen, voetbal vooral. Hoeveel malen ben ik niet door mijn vader – de Vader uit “Joop ter Heul” – van 
het voetbalveld gesleurd, waar ik met ettelijke jongens verwoed achter een hopelooze bal aanrende, alle spelregels ten spijt’ (Strengholt, 
‘Cissy van Marxveldt vertelt…’, 1316). Monica Soeting, biograaf van Van Marxveldt, betwijfelt echter of deze uitspraak van Cissy van 
Marxveldt op waarheid berust, omdat het interview meer onwaarheden bevat. Mogelijk deed ze een dergelijke uitspraak om op haar 
geesteskind Joop ter Heul te lijken (e-mail Monica Soeting, d.d. 13 juli 2014). 

107 [Anoniem], ‘De vrouw en de sport’, 5.
108 Onder meer in een brief aan Peter van ’t Sant, d.d. 25 juli 1946, schrijft Diet Kramer over de grote inspanning die ze moet leveren om zich 

te beheersen (LeM). Interview Edith Vermeulen-Kramer, d.d. 15 juni 2012.
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staat bekend om haar aanvallen van drift. Zo gooit Stans een tekendoos naar een klasgenoot die haar 
wil laten opdraaien voor zijn spiekgedrag.

In ‘Verlies en winst’ voelt het kind zich schuldig als ze merkt dat het vriendje boos is omdat ze 
in zijn tekenboek heeft geknoeid. Dat is lastig, want ‘het gevoel schuldig te zijn, verdraagt ze maar 
moeilijk’. Die laatste toevoeging is tekenend voor Diet Kramer, die in de loop van haar leven voort-
durend geworsteld heeft met door haarzelf opgelegde hoge morele eisen, zoals in de Inleiding is ver-
meld. De frase lijkt dan ook een aanwijzing dat het zwaartillende in haar karakter al op jonge leeftijd 
aanwezig was. En wellicht is dat een verklaring voor het feit dat ze in haar jeugd regel matig last had 
van zware hoofdpijn, migraine. Haar schoondochter stelde daarover vast dat ‘ze in de  drogisterij 
aardig de weg wist om pijnstillers te zoeken’.109

Het gezin Kramer
Toen Diet Kramer werd geboren waren haar ouders niet zo jong meer. Haar vader was 41 en haar 
moeder 39 jaar. Beiden hadden het druk met hun zaak. Het is dan niet vreemd dat kort voor de 
geboorte van hun jongste kind Pauwel Hendriks dochter uit zijn eerste huwelijk,  Gerhardina, tijde-
lijk bij hen introk om een handje te helpen. Haar officiële inschrijving is op 24 april 1907.110 En ook 
dienstmeisjes hielden nogal eens een oogje in het zeil. Over een van hen schreef Diet Kramer dat ze 
hen, de kinderen, in slaap trachtte te zingen ‘met het schoone vers: “Daar waren es twee konings-
kinderen… die hadden malkander zoo lief…” Ze zal er wel geen flauw vermoeden van hebben gehad 
dat de woorden die ze zong, de vierhonderd jaar reeds achter de rug hadden.’111

Toch hield ook moeder Jacoba alles goed in de gaten, zoals blijkt uit ‘Verlies en winst’. Het is 
duidelijk dat zij haar kinderen trachtte op te voeden vanuit burgerlijke idealen betreffende hygiëne, 
kleding en beleefdheid. Het kind in het verhaal krijgt bijvoorbeeld standjes als het al te wild en 
druk is, of ‘zo ongemanierd, want alwéér heeft ze het theekopje met twee handen aangepakt’.112 
De beschrijving die Jan Kramer van zijn moeder geeft, toont eveneens dat Jacoba Kramer op het 
uiterlijk en gedrag van haar kroost lette: 

Je begrijpt wel, dat het in dien tijd bij ons thuis geen vetpot was.113 Maar één ding was Moeder’s  trotsch. De 
kinderen moesten altijd netjes voor den dag komen. Die trotsch gaf Moeder heel wat werk en zorg. Dat zie 
je later pas in, want als kind weet je dat niet te waardeeren. Wij waren ook niet bepaald “jonge Heeren”, die 
altijd netjes op de trottoirs en om de plassen heen liepen. Integendeel. Oom Kees en ondergeteekende, die 
later, toen wij in de Kerkstraat woonden, als de “groote” en de “kleine”  Kramer werden onderscheiden, 
hebben jouw Oma heel wat te stellen gegeven. Zoo kon je Moeder’s prestatie om ons beide in een hagelwit 
matrozenpak te steken een funest uitvloeisel van die trotsch noemen. Dit moest op een teleurstelling 

109 Interview Lex en Ingrid Muller, d.d. 17 juli 2013.
110 Op 15 mei 1909 werd Gerhardina Kramer uitgeschreven wegens vertrek naar Den Haag. Op 8 november 1911 trouwde ze vervolgens 

in Meppel met Bertus Johan van Stekelenburg (1878-1962), die druivenkweker was (interview Annemarie van Wolde, d.d. 26 novem-
ber 2014).

111 ‘Liedekens en sproken’.
112 ‘Verlies en winst’, Karakters en gebeurtenissen, 62.
113 Jan Kramer beschrijft hier de jaren voor de verhuizing naar de Kerkstraat.
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 uitloopen. Wat het dan ook deed. Als die [gewaden]114 dan weer in den wasch waren geweest – en dat 
 gebeurde nogal eens, want de dracht was altijd van zeer korten duur – stond Moeder ’s zaterdags ’s avonds 
nog heel laat te strijken op die gevallen. (…) Maar om op die witte costuums terug te komen, op Zondag 
kon er niet veel kwaads gebeuren, dankzij de voortdurende contrôle van hooger hand. Maar het kwam 
voor, als het ’s zomers mooi weer was, dat ons met een bezwerend beroep op ons gevoel voor netheid, werd 
toegestaan ook ’s Maandags de feestdos te dragen en dat liep vrijwel altijd mis. Ook al vanwege de naijver 
van andere knapen, die je met zoo’n pak aan al gauw als “kale neet” wisten te onderscheiden als ze je niet 
kenden als jongens uit de “Jan Steen”, want dat is nu eenmaal geen domicilie voor K.N.’s. We hebben eens 
op een Maandag “op het land”, waar nu de huizen van de Roelof Hartstraat en de Harmonie-hof staan, in 
die witte pakken op zoogenaamde “elastieken dammetjes” gespeeld. Dat zijn zeer beweeglijke modder- 
pasteien in het groot. Ik zou niet meer kunnen beschrijven hoe we thuis kwamen, maar het moet erg 
 geweest zijn, want we moesten zonder eten naar bed. “Zonder eten” wil zeggen, dat Moeder wat later op 
den avond toch nog een bord met boterhammen om de hoek van de deur schoof. Maar dat mochten wij 
officieel niet weten, wat ons een zorg was, nu wij toch iets in de maag kregen.

Jacoba had ook straffe maatregelen om haar kinderen zindelijk te krijgen. Jan Kramer: 

Ik moet een echte huilebalk zijn geweest. Ik griende om alles, waarvan de oorzaak ook wel gelegen zal 
hebben in het feit, dat ik er heel lang over gedaan heb om vocht-zindelijk te worden en dan natuurlijk 
 telkens weer op mijn bliksem kreeg. Als bestraffing daarvoor ben ik wel eens in een emmer koud water 
gezet, maar het bleek weinig te helpen en ik kon er natuurlijk niets aan doen.

Toch schrijft hij na haar overlijden op 21 juli 1949 waarderend over haar: 

Bij al haar beslommeringen, die niet alleen verband hielden met het gezin en de huishouding, maar jaren-
lang ook daadwerkelijk en altijd zijdelings met de zaak, waarvan dat gezin moest bestaan, wist ze haar 
kinderen behoorlijk op te voeden en een gevoel van beschaving mee te geven, wat je van zoo’n eenvoudige 
vrouw als zij was, eigenlijk niet kon verwachten. (…), vooral waar we altijd gewoond hebben in een Amster-
damse volksbuurt. (…) Mijn moeder wist ons echter altijd heel duidelijk het onderscheid tussen goed en 
niet-goed bij te brengen en waar dat niet direct lukte, rustte ze niet vóór dat het gelukt was of althans zoo’n 
diepe indruk was gemaakt, dat het onderscheid je altijd bij bleef. Voor de zaak, dus voor de inkomsten van 
het gezin, is ze van grote betekenis geweest. En aangezien daarmee je opvoeding wellicht niet staat of valt, 
maar dan toch zeer nauw verband houdt, moet ik wel zeggen, zonder aan de werkkracht van onze goede 
vader iets af te doen, dat wij ontzettend veel aan deze vrouw verschuldigd zijn. En hoe goed heeft ze de loop 
der dingen, die onvermijdelijk is,  begrepen. Ze stond midden in het leven, had belangstelling voor alles en 
iedereen en was al dankbaar als je haar in latere jaren eens kwam opzoeken, zonder ooit iets te laten merken 
over haar verdriet dat bij oudere mensen, als de band met hun kinderen losser wordt, toch telkens moet 
opwellen. Tot haar dood is ze zo gebleven en met het einde dat aan ieder leven komt, was ze volkomen 

114 Onleesbaar is welk woord hier wordt bedoeld, mogelijk ‘gewaden’. De betekenis is echter duidelijk: het gaat om de witte matrozenpakken.
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verzoend. Ze heeft gelukkig niet heel zwaar geleden, maar het moet erg zijn te sterven als de sterkte van 
lichaam en geest te veel gaan verschillen. Haar geest was tot het laatste toe helder, maar het hart kon na al 
dit jarenlang tobben en sjouwen niet meer mee. Ze sterft in de Ziekenverpleging op de Prinsengracht in 
Amsterdam, waar ze een uitstekende verzorging genoot.

Foto’s uit de laatste jaren van haar leven tonen Jacoba Kramer-Ipenburg als een gezette,  ernstig ogende 
vrouw met een verzorgd uiterlijk. Op een van de foto’s zit ze te lezen in een grote fauteuil, met voor 
en naast zich een tafeltje, die beide voorzien zijn van een destijds zo populair kanten kleedje.115 

Jacoba Kramer-Ipenburg op latere leeftijd (collectie Annemarie van 
Wolde, verder aangeduid met AvW).

Hoe precies de relatie van Diet Kramer met haar ouders is geweest, is niet meer na te gaan. In ‘Kort 
geding’ schreef ze dat het kind noch bij haar vader noch bij haar moeder de liefde en genegenheid 
vond die ieder jong kind nodig heeft. Volgens nicht Edith Vermeulen-Kramer was de relatie tussen 
Diet en haar moeder niet goed. Haar beeld van Jacoba is dat van een nogal afstandelijke vrouw 
die vrijwel nooit iets aardigs tegen haar jongste dochter zei.116 Dochter  Diedie Muller bevestigt de 
matige relatie tussen Diet en haar moeder. Zij noemt Jacoba Kramer dominant en strikt gelovig. 
De verhouding tussen Diet Kramer en haar vader zou veel beter zijn geweest.117 In de oerversie van 
‘ Verlies en winst’ schrijft ze over de vader van het kind als iemand die groot, zwijgzaam en altijd 
haastig was, maar ook ‘de man, die op een mysterieuze wijze aan het kind gebonden was’.

115 Foto: EVK.
116 Interview Edith Vermeulen-Kramer, d.d. 15 juni 2012.
117 ‘Kort geding’ (DM). Interview Diedie, Lex en Ingrid Muller, d.d. 14 september 2012. 
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In verschillende van haar boeken heeft Diet Kramer geschreven over de verhouding  tussen een moe-
der en een dochter. Dikwijls is dat een begrijpende moeder die met zachte doch door tastende hand 
haar kinderen begeleidt. Dat is bijvoorbeeld het geval in Stans van de Vijf-jarige en Razende Roeltje. 
In Begin heeft de hoofdpersoon Ruth echter een moeizame, afstandelijke relatie met haar moeder. 
Ruths moeder erkent dat zij haar kinderen moeilijk kan benaderen. ‘Consciëntieus – ja, dat ligt in je 
aard. Zooals ik een consciëntieus moeder ben… en de kinderen niet benaderen kan.’118 

Hoe was het contact van Diet met de rest van het gezin? Ze was een nakomertje en werd daardoor 
bij veel activiteiten niet betrokken. In het bewaard gebleven fragment van het typo script van ‘Verlies 
en winst’ staat dat de broers en zuster tot ongeveer haar vijfde jaar met het kind hebben ‘gesold, 
gesjouwd, gestoeid’. Daarna had een van hen aangegeven dat het kind schandalig werd verwend en dat 
er geen huis meer met haar te houden was. Ze zou op die manier een ‘monster’ worden. ‘Vanaf dien 
dag bezat het kind vele vaders en één moeder meer dan gebruikelijk is.’ Het kind liet het maar over 
zich heen komen. ‘De opvoedkundige bevliegingen van de groten waren immers te onberekenbaar en 
te onverwacht om je er tegen te kunnen pantseren. Je was nooit zeker van hen.’119 Van dat laatste geeft 
ze een voorbeeld in het typoscript: 

Boven zwaaide de oudste zuster de scepter en ze was of streng en genadeloos of grenzeloos nonchalant… in 
het ergste geval was ze nergens te vinden. Soms liet ze het opgestoken haar neerglijden en sprong mee 
touwtje met de buurkinderen. En soms schreef ze brieven aan den jeugdigen verloofde die toch maar twee 
straten verder woonde en beet het eind van de penhouder tot een kwast. 

Familieleden noemden Diet Kramer een buitenbeentje. In het middenstandsgezin waarin alles 
gericht was op hard werken en vooruitkomen, voelde ze zich vaak eenzaam. In de oerversie van 
‘Verlies en winst’ schrijft ze: ‘Boven, ach boven… daar hoorde het kind eigenlijk een eigen plaats te 
hebben, maar het was alsof het die plaats nog maar steeds niet vinden kon.’ Wellicht was dat ook 
haar eigen gevoel en is dat de reden dat ze later haar jeugd weinig vreugdevol noemt. ‘(…) ik viel er 
vroeger al een beetje uit’, schrijft ze in 1957 aan haar vroegere schoolvriendin Riek  Bakker-Dik.120 
En dan is het misschien niet zo merkwaardig meer dat in het verslag van Jan Kramer over zijn 
kinder jaren het jongste zusje niet voorkomt.

Het gevoel anders te zijn hield verband met haar creativiteit. Haar ambities lagen op een ander 
gebied dan die van haar broers en zus. Ze werd er vaak om geplaagd, wat nogal eens gevolgd werd 
door een huilbui. In ‘Verlies en winst’ zegt een van de broers tegen het kind: ‘Als je de hele week 
niet huilt, tot Zaterdagavond toe, krijg je van mij een dubbeltje.’ Het kind is er niet gevoelig voor 
en huilt ‘ééns zo toegewijd’. Ze weet inmiddels hoe dit werkt in het gezin. ‘En als ik het niet doe… 
als ik niet huil, dan krijg ik het dubbeltje tòch niet van je!’ Moeder sust dit met daverend lachen 
en zegt: ‘Stil, jullie zijn toch ook klein geweest. Laat haar liever met rust.’ Daarop zegt Mario, de 
jongste broer, nuchter: ‘Houdt het hoofd boven water (…) en de ogen droog.’ Waarop de schrijfster 

118 Begin, 38.
119 Typoscript van ‘Verlies en winst’ (LeM).
120 Brief van Diet Kramer aan Riek Bakker-Dik, 19 juni 1957 (collectie Riek Bakker, verder aangeduid met RB).
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vaststelt: ‘Het is merkwaardig te horen, in hoeveel familie-aangelegenheden deze jeugdige onbewo-
gene het laatste woord krijgt.’ Het is deze broer, in werkelijkheid Fré geheten, met wie Diet later het 
meest contact zou hebben. In zijn doen en laten en ook uiterlijk leek hij het meest op haar.121

Een van de dingen waarmee Diet Kramer werd geplaagd, was haar angst voor onweer. Zo’n 
situatie komt voor in het in Nederlands-Indië spelende Vijf rovers en een rovershol (1941), waarin 
op een nacht een noodweer losbarst dat gepaard gaat met hevige onweer.122 De negenjarige Greetje 
jammert doodsbang dat het dak zal instorten. Een van de andere gezinsleden reageert: ‘Ach wel 
nee, domme meid, dat is de donder. Het duurt nooit lang, als het zo erg is. Stil nu maar.’ Van echt 
plagen is in deze scène geen sprake, wel van angst die Diet met haar romanfiguurtje moet hebben 
meegevoeld.

In ‘Verlies en winst’ omringt het kind het stervende vogeltje met grote zorg. De omgang met 
dieren moet Diet Kramer vertrouwd zijn geweest. Haar broer schrijft over de kippen die in de tuin 
werden gehouden. Kippen speelden volgens hem echter geen grote rol in de jeugd van de kinderen 
Kramer. Daarentegen was die volgens Jan Kramer ‘onafscheidelijk verbonden’ met honden, in het 
bijzonder noemt hij daarbij Jip en Jop, ‘bij familiesamenkomsten nog dikwijls een dankbaar onder-
werp van discours, wanneer wij in de “ophaal”-stemming zijn’.123 

Als jongste telg heeft Diet tijdens haar jeugd de ‘uittocht’ van een deel van het gezin meegemaakt. 
Zuster Johanna ging bijvoorbeeld het huis uit toen zij op 3 januari 1918 trouwde met Bernardus 
Wilhelmus (Ben) Mulder (1893-1978). En broer Jan verhuisde op 21 augustus 1918 naar Velsen/
IJmuiden, trouwde op 24 juli 1919 met Maria (Mies) Deutschmann (geboren 10 oktober 1895) en 
vertrok in augustus van dat jaar naar Nederlands-Indië.124 Twee jaar later trad, zoals gezegd, haar 
broer Kees in het huwelijk met Christina Elisabeth (Stien) Otto. 

Door het leeftijdsverschil met haar zus en broers werd Diet Kramer al op jonge leeftijd tante. 
Ze was twaalf toen haar nichtje Jacoba Johanna op 23 mei 1919 werd geboren. Jacoba Johanna, 
die zich later Kokky liet noemen, was de oudste dochter van Johanna en Ben Mulder-Kramer. Er 
werden in dit gezin nog twee kinderen geboren, Anny Maria in 1921 en Paul Bernard in 1923. Tante 
Diet zag haar nichtjes en neefje regelmatig. Die woonden aanvankelijk namelijk om de hoek, in de 
Kerkstraat. Rond 1923 verhuisde het gezin Mulder-Kramer naar de Rijnstraat 53, waar Ben Mulder 
ook een drogisterij begon.125 

Annemarie van Wolde herinnert zich Diet Kramer als een leuke tante: ‘Ze bedacht altijd leuke 
activiteiten. Zo hebben we eens met haar gekampeerd op Texel.’ Ze heeft ook andere  herinneringen 

121 Interview Diedie, Lex en Ingrid Muller, d.d. 14 september 2012. Frederik Marinus Kramer werd architect; hij overleed op 26 mei 1984 
in Zuidlaren. 

122 Vijf rovers en een rovershol, 107. 
123 Honden met de naam Jip komen in het werk van Diet Kramer verschillende malen voor, onder meer in haar debuutroman Stans van de 

Vijf-jarige. 
124 Het huwelijk van Jan Kramer en Maria Deutschmann werd in 1924 in Bandoeng ontbonden. Vervolgens trouwde Jan Kramer op 11 ok-

tober 1929 met Elise Mechanicus (1906-1998), voor wie dit ook het tweede huwelijk was. 
125 Ben Mulder werkte aanvankelijk in de drogisterij in de Vijzelstraat, waar Kees Kramer de scepter zwaaide. De inkomsten waren echter 

onvoldoende voor het levensonderhoud van twee gezinnen. Daarom stelde Pauwel Hendrik Kramer voor dat Mulder zich elders zou ves-
tigen als drogist. Vermoedelijk heeft hij Mulder hiervoor een startkapitaal geleend. De drogisterij van Mulder was gevestigd op het adres 
Rijnstraat 53. Anny Maria Mulder had een hekel aan haar naam en liet zich vanaf haar lagere schooltijd Hans noemen, naar een hoofd-
persoon uit een boek dat ze had gelezen. Op voorstel van haar toekomstige man, de beeldhouwer Joop ( Johannes Hendrikus Trinks) van 
Wolde (1914-1997), veranderde ze in 1942 haar voornaam in Annemarie. Interview Annemarie van Wolde, d.d. 26 november 2014.
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aan haar tante, bijvoorbeeld dat die nogal overstuur kon worden van kleine  dingen. Zo kwam Diet 
Kramer een keer huilend bij de Mulders in de Rijnstraat omdat ze geen geld voor de tram had.126 

Godsdienst
In de niet gepubliceerde reflectie ‘Kort geding’ noemt Diet Kramer zichzelf een kind met een ‘sterk 
religieuse aanleg’. Ook bij het kind in ‘Verlies en winst’ is hiervan sprake. Het dode  vogeltje brengt 
het kind en Dolfje ertoe te praten over wat er gebeurt als iemand overleden is. Ze weten het niet 
precies. Dolfje zegt dat zijn vader heeft verteld dat je naar de hemel – ‘die is in de lucht’ – gaat als je 
dood bent. Het kind weet dat ook. ‘Maar je kunt het niet zien, dat mensen die dood zijn naar boven 
gaan.’ Dan zal dat wel ’s nachts gebeuren. Dolfje herinnert zich dat zijn grootmoeder heeft gezegd 
dat er iemand komt om je te halen. ‘Die gaat met je mee. Alléén hoef je niet. Maar hoe het precies 
gaat, weet zeker niemand.’ 

Het steekt het kind dat Dolfje er toch iets over kan vertellen. Zij reageert: ‘Ik weet er veel meer 
van dan jij, want ik heb het ook op schóól, bij bijbelse geschiedenis. Ik moet het vragen… dat van het 
halen, ’s avonds voor ik naar bed ga.’ Blijkbaar zit Dolfje op een andere school, een niet-christelijke 
school. Hij is verwonderd over haar reactie en vraagt wat ze dan moet vragen. ‘Toch niet, of je weg-
gehaald wordt?’ Het kind weet dat niet, ze wil er verder niet over praten. ‘Tegen niemand praat ze 
over die dingen. Dat is zo ráár…’

126 Interview Annemarie van Wolde, d.d. 26 november 2014.

Diet Kramers zuster Jo met haar kinderen, 1927 (AvW).
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De feiten bevestigen dat Diet Kramer opgevoed is in een christelijke sfeer. Net als haar zus en broers 
is ze gedoopt in de Nederlands-Hervormde kerk. De doopplechtigheid werd op 15 september 1907 
voltrokken door ds. J.M. de Visser in de Overtoomkerk, gevestigd op Overtoom 543 in Amster-
dam.127 Uit interviews is verder bekend dat vooral moeder Jacoba de godsdienstige opvoeding strikt 
ter hand nam. Op zondag ging het gezin twee keer naar de kerk, waarbij de kinderen een dubbeltje 
– een heel bedrag in die tijd – kregen om in de collectezak te doen.128 

Welke kerk werd bezocht, is onbekend. Het zou de Overtoomkerk kunnen zijn. In het werk 
van Diet Kramer is slechts op een plaats sprake van een bij naam genoemde kerk. Dat is het geval in 
Stans van de Vijf-jarige, dat in Amsterdam speelt. Hoofdpersoon Stans gaat daarin regelmatig met 
haar vader mee naar de Nieuwe Kerk. Behalve samen met hem gaat ze ook wel in haar eentje en dat 
heeft eigenlijk haar voorkeur. 

Maar het liefst ging ze heel alleen naar een avondbeurt in de Nieuwe Kerk. ’s Winters, als de lichten brand-
den en het buiten donker was. Als je dan binnenkwam en je liep over de vierkante, blauwsteenen zerken, 
die gebarsten en verweerd waren, zelfs hier en daar hele hoeken misten en het orgel gonsde en bromde hoog 
boven je hoofd, en om je heen waren al die rijpe kleuren, dof-groen, dof-bruin, daar tusschen het geglans 
van de koperen luchters, dan voelde je je zoo nietig, zoo klein en toch rustig. Als je omhoog keek, zag je een 
geheimzinnig half-duister rondom de nok van den gebeeldhouwden preekstoel. De boogvensters, die over-
dag mooi waren door het gekleurde glas, waren nu alleen maar donker-glanzenden vormen.

Meestal zit de zeventienjarige Stans op de vaste plaats van haar vader.

Daar zat ze ver achteruit geschoven en voelde een vreemde ontroering opkruipen tegen haar keel. (…) 
Wat de dominé zei, die daar zoo hoog en ver van je afstond, dat hoorde ze meestal niet. Soms was er een, 
die andere woorden gebruikte, woorden, die zich aanpasten bij deze wonderlijke sfeer en omgeving.  
Dan  luisterde ze wel. Maar toch altijd met het gevoel hier buitengesloten te zijn. Die woorden gingen langs 
haar heen, ze had genoeg aan het groote, het machtige gevoel van wijding.129

Is deze beschrijving autobiografisch? Uit de gedetailleerdheid waarmee het kerkinterieur wordt 
beschreven kan in ieder geval worden geconcludeerd dat Diet Kramer de Nieuwe Kerk heeft 
bezocht. Waarschijnlijk niet één keer, maar meerdere malen, waarbij ze de details goed in zich heeft 
opgenomen. En ja, wellicht heeft zij de bijzondere sfeer tijdens een avonddienst beleefd zoals haar 
geesteskind dat heeft gedaan. Een dergelijke beleving past goed bij iemand die van zichzelf zegt dat 
ze een sterk religieuze aanleg had. 

127 ‘Verlies en winst’, Karakters en gebeurtenissen, 76-77. Doopregister Overtoomkerk GAA; doopakte aanwezig in familiearchief. In het 
Adresboek 1922-1923 (GAA) is vermeld dat de Overtoomkerk tot de Nederduitsch Hervormde Gemeente behoorde.

128 Interview Edith Vermeulen-Kramer, d.d. 15 juni 2012.
129 Stans van de Vijf-jarige, 22-23.
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Schoolleven
In hun streven verder te komen in het leven zorgden vader en moeder Kramer ervoor dat hun 
 kinderen een goede schoolopleiding kregen. Zo volgden alle kinderen na de lagere school voort-
gezet onderwijs. In ‘Verlies en winst’ is sprake van hbs’ers. Het is echter onduidelijk of alle kinderen 
Kramer naar dit schooltype zijn gegaan. Van broer Jan is dat wel bekend. In zijn levensverhaal geeft 
hij informatie over zijn schoolloopbaan. 

Intusschen was de opvoedingstaak verdeeld tusschen Moeder en de dames Schoen, die in de Gerard Dou-
straat, later de Quelleinstraat [Quellijnstraat] een bewaarschooltje exploiteerden. Daarvan kan ik me  echter 
niet zooveel meer herinneren.

Na de bewaarschool ging hij in 1902 naar de Vrije Christelijke School in de Quellijnstraat, waar 
Petrus van Oploo hoofdonderwijzer was. De grondslag van de Vrije Christelijke School is in het 
verslag van het veertiende jaar van de school als volgt geformuleerd: 

De Vereeniging erkent en belijdt (en verlangt instemming met deze belijdenis van hen, die haar dienen):
A. dat de geheele Bijbel is Gods onfeilbaar Woord;
B. dat er geen andere weg tot redding voor zondaren is dan die door het geloof in den Heere Jezus Christus, 
die, van eeuwigheid God zijnde, Zijne Heerlijkheid, die hij bij den Vader had, verlaten en hier op aarde 
voor de zonder geleden heeft, gestorven is, en Wiens verdienste ons, door de genade Gods wordt toe-
gerekend tot zaligheid;
C. dat de Heilige Geest is met den Vader en den Zoon waarachtig God en de oorzaak der wedergeboorte.130

Een school met een duidelijk christelijk karakter dus. In het verslag wordt veel waardering uitge-
sproken voor Van Oploo, die door Jan Kramer ‘een prachtvent’ wordt genoemd. Volgens de rappor-
teur leefde de hoofdonderwijzer niet alleen voor de leerlingen, hij hield ook het onderwijs op peil, 
waarbij hij te maken had met het feit dat niet alle ouders bewust kozen voor christelijk onderwijs. 
Dat laatste zullen vader en moeder Kramer echter wel hebben gedaan, zeker moeder Kramer vond 
een school met een degelijke christelijke signatuur belangrijk.

De Vereeniging “De Vrije Christelijke School” had destijds twee scholen, een in de Van Speijk-
straat en een in de Quellijnstraat. De Quellijnstraat ligt niet ver van de Eerste Jan Steenstraat, waar 
het gezin woonde toen Jan Kramer naar de lagere school ging. Kort daarna vond de verhuizing plaats 
naar de Kerkstraat. Gezien de afstand tussen deze straat en de Quellijnstraat is het niet waarschijn-
lijk dat Diet Kramer ook leerling van de Vrije Christelijke School is geweest. Op welke lagere school 
ze omstreeks 1913 wel is ingeschreven, is niet bekend. Ongetwijfeld is dit eveneens een christelijke 
school geweest. Gedacht kan worden aan de Christelijke Burgerschool der Nederlands Hervormde 
Gemeente op de Prinsengracht 400 of dichterbij de Christe lijke Burgerschool “Eben Haëzer” op 

130 Deze grondslag is vermeld in De Vereeniging “De Vrije Christelijke School” gedurende het veertiende jaar van haar bestaan (1 Januari tot 
31 December 1893); (GAA 15030 : 13890).
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nummer 70 in de Kerkstraat. Een mogelijkheid is ook het  Instituut Schreuder, een kleinschalige, 
particuliere protestants-christelijke school die vanaf 1902 op Jan Luykenstraat 19 was gevestigd.131 

Van de drie scholen sluit het adres van de laatste het meest aan bij de summiere informatie die 
het verhaal ‘Verlies en winst’ geeft over de weg die het kind naar school moet afleggen. ‘Het kind 
gaat de schoolweg langs en dan nòg verder, door stille, nieuwe straten. Daar is de zandvlakte met 
enkele huizen in aanbouw, met een dijk van zand en veel eigenwijze zand treintjes, die af en aan 
rijden.’132 Het in dit fragment bedoelde bouwterrein ligt min of meer in het verlengde van de route 
naar Instituut Schreuder. Gezien het particuliere karakter van de school en het daarmee gepaard 
gaande hoge schoolgeld is het desondanks twijfelachtig of Diet Kramer het instituut heeft bezocht. 

Op grond van de gegevens in ‘Verlies en winst’ kan worden aangenomen dat Diet Kramer op de 
lagere school een vlotte leerling is geweest. Het kind kan goed rekenen en biedt aan Dolfje te helpen 
als die moeite heeft met zijn sommetjes. Tussen die twee is overigens een behoorlijke rivaliteit, want 
het vriendje wil zich niet laten helpen door iemand die een klas lager zit dan hij. Op haar aanbod 
reageert hij met ‘Je bent zelf een sufferd’. Dat laat het kind zich niet zomaar zeggen. ‘“Ik had tòch 
een acht op mijn rapport”, bluft ze, hangend over de tafel, haar gezicht vlak bij zijn nare sommen.’ 
Daarop reageert Dolfje weer: ‘In de eerste klas, allemaal zùlke kinderen’, en hij wijst daarbij laag bij 
de grond.133 

Blijkbaar consolideerde Diet Kramer haar goede prestaties, want in 1920 – ze was toen  dertien –  
werd ze toegelaten op de hbs. In een promotiefolder van Ons Honk (1928) vertelt ze: ‘In  1920 
zwaaide ik met de noodige gewichtigheid en statie over naar de H.B.S. (…).’134 Uit een briefje van 
uitgeverij Holland aan de schrijfster Wilma Vermaat blijkt dat dit de christelijke hbs is geweest 
waar Willem Jakob Kolkert (1878-1958) directeur was.135 Dat is dan een andere middel bare school 
dan die van haar broer Jan. Hij schrijft in zijn herinneringen dat hij in 1910 naar de driejarige hbs 
op de Weteringschans ging, waarvan de directeur eerst ene Heeres (?) was en later Bolkesteyn die 
het tot Minister van Onderwijs heeft gebracht. Zeer waarschijnlijk betrof dit de Vierde Hogere 

131 Instituut Schreuder was in 1896 opgericht door J.Th.R. Schreuder (1870-1952) en had behalve een lagere school, een fröbelschool, een 
mulo en later ook een driejarige hbs. De Bruijn, Honderd en één jaar Instituut Schreuder. De Schreuderschool bestaat nog steeds en is 
thans gevestigd op het adres Van de Veldestraat 10, Amsterdam. Het archief van de school van voor 1945 is verloren gegaan (e-mail van 
Otto Vrijhof, directeur Schreuderschool, d.d. 14 maart 2014). 

132 ‘Verlies en winst’, Karakters en gebeurtenissen, 64.
133 ‘Verlies en winst’, Karakters en gebeurtenissen, 50.
134 Emmy Belinfante-Belinfante schrijft in 1934 dat Diet Kramer eerst op de mulo heeft gezeten en daarna op de vijfjarige hbs. Hoewel 

dit niet wordt bevestigd door andere bronnen, is een dergelijke schoolloopbaan voor te stellen. Ze was immers dertien toen ze naar de 
hbs ging, redelijk oud voor het verlaten van de lagere school. Bovendien was het zeker in het middenstandsmilieu waarin Diet Kramer 
opgroeide niet ongebruikelijk wanneer kinderen eerst een jaar mulo volgden en daarna bij goede resultaten de overstap naar de hbs of het 
gymnasium maakten. Belinfante-Belinfante, ‘Diet Kramer’.

135 Ongedateerde brief van uitgeverij Holland aan Wilma Vermaat met biografische gegevens over Diet Kramer in verband met de betrok-
kenheid van Vermaat bij de uitgave Bedeutende Frauen unserer Zeit (Prague 1938). Uit correspondentie tussen de Praagse uitgever en 
Wilma Vermaat blijkt echter dat in de betreffende uitgave geen biografie van Diet Kramer is opgenomen (Historisch Documentatie-
centrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) (verder aangeduid met HDC), archief Wilma, collectienr. 462). Ook in de 
map met biografische gegevens en portretten van 36 bekende Nederlandse vrouwen die in de collectie van Atria : Instituut voor Vrouwen-
geschiedenis is opgenomen als aflevering van Bedeutende Frauen unserer Zeit, ontbreekt informatie over Diet Kramer (NED 9 1938 – D). 
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 Burgerschool met 3-jarige Cursus. Een openbare school, wellicht omdat er op dat moment geen 
christelijke school in de buurt was.136 

Dat veranderde in het jaar dat Jan Kramer als hbs’er begon. In 1910 werd namelijk op  initiatief 
van de uit 1909 daterende Vereeniging voor Christelijk Middelbaar Onderwijs de Christelijke 
H.B.S. aan de Moreelsestraat 21 opgericht, waarvan W.J. Kolkert directeur werd.137 De school, de 
eerste hbs met een christelijke signatuur in de hoofdstad, kreeg al gauw bekendheid en stond goed 
aangeschreven. In heel Amsterdam werd ‘de H.B.S. van dr. Kolkert’ een begrip. Oud-leerlingen die 
via een advertentie een baan zochten vermeldden dikwijls achter het bezit van het einddiploma 
‘Chr. H.B.S., directeur Dr. Kolkert’.138 Niet vreemd dus dat vader en moeder Kramer in 1920 voor 
hun jongste dochter, die ook over de benodigde capaciteiten voor dit schooltype leek te beschikken, 
deze school kozen. Bovendien ging met ingang van dat jaar in hetzelfde gebouw een driejarige cursus 
van start en dat was wellicht precies het soort onderwijs dat zij voor Diet voor ogen hadden.

Volgens een brief aan schrijver/criticus Pieter Johannes Risseeuw (1901-1968) in 1929 heeft 
Diet Kramer inderdaad de driejarige cursus gevolgd, net als haar broer Jan.139 Gesteld dat ze niet is 
 blijven zitten, dan zou zij deze hebben afgerond in de zomer van 1923. Op grond van de gegevens 
uit de correspondentie van uitgeverij Holland aan Wilma Vermaat kan worden verondersteld dat 
Diet Kramer na de driejarige cursus haar opleiding vervolgde aan de Literair Economische School  
– de latere hbs-A – waarvan dr. A. de Froe directeur was.140 Onduidelijk is of zij een diploma van 
deze school heeft behaald. Haar naam is niet vermeld in het overzicht van gediplomeerden dat is 
opgenomen in Gedenkboek 1910-1935, dat in 1935 is verschenen ter gelegenheid van het ‘Zilveren 

136 Levensverhaal Jan Kramer (EVK). Bedoeld wordt Gerrit Bolkestein (1871-1956), die in de periode 1939-1945 minister van onderwijs 
was. Onbekend is wie met Heeres wordt bedoeld. De oprichtingsdatum van de Vierde Hogere Burgerschool met 3-jarige  Cursus is on-
bekend. Deze hbs was vanaf 1892 gevestigd op Mauritskade en verhuisde begin twintigste eeuw naar de Weteringschans 161. Onderzoek 
in het archief van de Vierde Hogere Burgerschool met 3-jarige Cursus voor zover aanwezig in het GAA heeft geen relevante gegevens 
opgeleverd. Hoewel de hbs van Kolkert in 1910 ook van start ging op de Weteringschans – in een woonhuis op nummer 113 – is het niet 
waarschijnlijk dat Jan Kramer deze school heeft bezocht, omdat hieraan toen geen driejarige cursus was verbonden. Voor de geschiedenis 
van de Christelijke H.B.S. zie: [Anoniem], Gedenkboek 1910-1935.

137 Willem Jakob Kolkert (1878-1958) was in 1908 gepromoveerd in de letteren op een proefschrift met de titel Nederland en het Zweedsche 
imperialisme. De gezinskaart in het GAA vermeldt als godsdienstige achtergrond ‘Ger’, wat ongetwijfeld staat voor ‘ gereformeerd’.

138 ‘“De school van dr. Kolkert” jubileert’, in: De Gooi- en Eemlander, 13 september 1935. Na de oprichting van de Christelijke H.B.S. 
werden er meer scholen van dit type met christelijke signatuur opgericht in Amsterdam. Daarop werd de Christelijke H.B.S. voortaan 
‘Eerste Christelijke H.B.S. genoemd’. De Christelijke H.B.S. is opgegaan in het Sweelinck College Amsterdam, dat nog steeds op het 
adres Moreelsestraat 21 is gevestigd.

139 Brief van Diet Kramer aan P.J. Risseeuw, november 1929 (HDC, archief P.J. Risseeuw, collectienr. 198). Jan Kramer verliet in 1913 de 
driejarige hbs en had daarna in een jaar tijd drie verschillende kantoorbanen. Bij de laatste werd hij na 1½ dag weggestuurd  wegens ‘on-
bruikbaarheid’. Hij zocht avontuur en afwisseling en nam dienst bij de Koninklijke Pakketvaart Mij om opgeleid worden tot stuurman. 
Na ook nog diploma’s Franse en Engelse Handelscorrespondentie en Boekhouden gehaald te hebben verliep zijn carrière succesvoller. 
Vele jaren was hij werkzaam bij verschillende handelsfirma’s in Nederlands-Indië (bron: levensverhaal Jan Kramer (EVK)).

140 Letterlijk staat er in deze brief (HDC, archief Wilma, collectienr. 462): ‘5 Jarige H.B.S. Christelijke Dir. Kolkert, daarna literair Eco-
nomische Dir. Dr. J. de Froe alles te Amsterdam’. Geheel correct zijn deze gegevens echter niet, want Diet Kramer heeft de driejarige hbs 
en niet de vijfjarige gevolgd, zoals blijkt uit haar brief aan P.J. Risseeuw in november 1929. Bovendien is het initiaal van De Froe onjuist 
vermeld. A. de Froe (1874-1966) was in het schooljaar 1919-1920 als leraar Engels verbonden aan de Christelijke H.B.S. en kreeg daarna 
de leiding over de driejarige hbs en later ook van de Literair Economische H.B.S., die zich beide afsplitsten van de Christelijke H.B.S. De 
combinatie van de driejarige hbs en de vijfjarige Literaire Economische School werd ‘tweede Christelijke H.B.S.’ genoemd. Die school 
ging van start in het pand aan de Moreelsestraat 21, is daarna verhuisd naar de onderbouw van de Parkkerk in de Gerard Brandtstraat 
en in 1925 naar een nieuw schoolgebouw in de Jacob Jordaensstraat die later is omgedoopt in Adama van Scheltemaplein. Aldus ont-
stond op het adres Adama van Scheltemaplein 1 de Christelijke Litterair-Economische H.B.S. Op 26 november 1944 is deze school, en 
daarmee ook het archief, verwoest door een bombardement van de Geallieerden. In de school was namelijk sinds 1941 de Nederlandse 
afdeling van de SD alsmede de Zentralstelle für jüdische Auswanderung gehuisvest. [Anoniem], Gedenkboek 1910-1935.
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jubileum van de Christelijke H.B.S.’, terwijl overzichten van  gediplomeerden van de Literair Econo-
mische School van De Froe niet beschikbaar zijn.141 Het enige dat over haar prestaties bekend is, is 
het feit dat ze stevig moest aanpakken en dat Nederlands niet haar beste vak was.142 

Op enkele plaatsen heeft Diet Kramer aangegeven dat ze heeft genoten van haar hbs-tijd. In de 
promotie folder van Ons Honk spreekt ze over schooljaren die ‘waren van een zoo heerlijk-uit-
bundige vroolijkheid, als ik ze iedere bakvisch toewensch’. Die vrolijkheid heeft ze intensief beleefd 
met haar schoolvriendin Riek Dik (1906-2001), die bij haar om de hoek woonde en eveneens de 
driejarige hbs volgde.143 In zes naoorlogse brieven aan Riek haalt Diet Kramer herinneringen op aan 
die tijd.144 Op 8 september 1948 schrijft ze: 

Denk er om, je bent voor mijn kinderen een soort legendarische figuur, want al je (en onze) boeven streken 
heb ik d’r uit en d’r na moeten vertellen en dus ben jij de mevrouw, die destijds alles durfde.... en dat is nog 
waar ook. Ik hoop dat je je ook nog een en ander durft te herinneren, want anders vertellen ze me dat ik 
gelogen heb. 

En op 19 juni 1957: ‘Meer dan je zelf kunt beseffen ben je voor mij verweven met het allerbeste 
en zo speelse deel van mijn overigens niet zo heel vreugdevolle jeugd.’ De hbs-jaren staan daardoor 
des te scherper in haar geheugen gegrift, ‘met zoveel dwaasheid en onbekommerd plezier. Je bent 
zo’n opperbeste makker geweest, Riek.’ Deze brief is een reactie op het overlijdens bericht van Bram 
Bakker, de man van Riek. Diet Kramer vindt het moeilijk te reageren en refereert daarbij aan de 
omgang in hun jeugdjaren: 

Weet je nog, hoe sterk we in onze jeugdjaren allebei de neiging hadden om toch vooral maar elke ernst te 
vermijden. We noemden (en verwarden) ernst… “sentimentaliteit” en de eerste tranen, die ik jou met een 
echt verdriet zag huilen waren bij het sterven van mijn vader.145 

141 [Anoniem], Gedenkboek 1910-1935. Het feit dat haar naam ook op geen enkele andere manier in het gedenkboek voorkomt, doet ver-
moeden dat Diet Kramer is meegegaan met de ‘schoolverhuizing’ van de driejarige hbs naar de Gerard Brandtstraat (zie bladzijde 80, 
noot 140). In 1935, toen het boek verscheen, was zij al een bekend schrijfster en het zou dan voor de hand hebben gelegen dat Diet 
Kramer een bijdrage aan het gedenkboek zou hebben geleverd. Dit laatste is echter niet het geval.

142 Belinfante-Belinfante, ‘Diet Kramer’. Van Raephorst, ‘Diet Kramer’.
143 In een brief aan Laura Olivier, d.d. 8 juni 1948 (welwillend afgestaan door Titia Uitman, dochter van Laura Olivier; thans collectie JV), 

schrijft Diet Kramer dat ze in het najaar van dat jaar haar ‘schoolvriendin Riek Bakker-Dik’, die in Assen woont, graag eens zou bezoeken. 
Henderika Egberdina Dik (1906-2001) is de dochter van Egbert Dik (1867-1933) en Jantje Hoolsema (1870-1958), die op Leidsche-
straat 64, op de hoek met de Kerkstraat, een herenmodemagazijn en -kleermakerij hadden. De naam van Riek Bakker komt net als die van 
Diet Kramer niet voor in het overzicht van gediplomeerden in Gedenkboek 1910-1935. Daarin wordt bij het eindexamenjaar 1925 wel 
ene ‘Mej. H. Dik’ vermeld, maar dat betreft volgens Riek Bakker, dochter van Riek Bakker-Dik, Rieks zuster Hilda. Na de driejarige hbs is 
Riek Bakker naar een school voor lichamelijke oefening gegaan, mogelijk de in 1925 opgerichte Academie voor Lichamelijke Opvoeding. 
Onbekend is of ze deze opleiding heeft afgemaakt. Op haar achttiende trok Riek Bakker na een familiekwestie in bij haar toekomstige 
echtgenoot Abraham (Bram) Bakker (1897-1957), die destijds in Amsterdam rechten studeerde. In april 1929 verhuisde het paar naar 
Bolsward, waar ze op 28 maart van dat jaar waren getrouwd.

144 Deze brieven, gedateerd 1 september 1948, 8 september 1948, 17 september 1948, 7 augustus 1950, 29 maart 1957 en 19 juni 1957, zijn 
in het bezit van Riek Bakker, dochter van Riek Bakker-Dik (RB). Riek Bakker meldde per e-mail dat haar moeder trots was op de vriend-
schap met Diet Kramer en ook dat haar moeder haar had verteld dat Diet Kramer ‘bepaald geen “doetje” was, en dat was mijn Moeder 
ook bepaald niet’ (e-mail d.d. 2 augustus 2013). 

145 Pauwel Hendrik Kramer overleed op 16 december 1927.
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Ze eindigt de brief met: 

In gedachten druk ik je handen en (laten we één keer sentimenteel zijn) geef ik je een zoen. Probeer sterk 
te zijn.... niet in de eerste plaats voor jezelf.... vooral voor je jongere kinderen. Ik post deze brief met een 
onvoldaan gevoel, maar weet niet mooier te schrijven.146

Naar de aard van de boevenstreken van de twee schoolvriendinnen kan slechts geraden worden. 
Hiervan is niets overgeleverd. Denkbaar is wel dat Diet Kramer ze heeft verwerkt in haar twee 
eerste meisjesromans, Stans van de Vijf-jarige (1927) en Ons Honk (1928), die ze schreef toen haar 
eigen hbs-tijd nog niet zo ver achter haar lag. De streken die de hoofdpersonen in deze verhalen 
uithalen zouden gebaseerd kunnen zijn op haar eigen ervaring. In Stans van de Vijf-jarige voetballen 
de zestienjarige Stans en haar vriendinnen Nieki en Gé bijvoorbeeld met hun aan elkaar geknoopte 
gymschoenen, ‘het nieuwe voetslingerbalspel’, waarbij twee van de pseudovoetballen in een boom 
blijven hangen, die vervolgens tegen betaling en onder veel bekijks van omstanders door een slagers-
jongen eruit worden gehaald. En dat alles vanwege Stans’ verlangen: ‘Ik heb toch zoo’n vreeselijken 
zin om iets geks te doen, iets heel mals.’147 En natuurlijk wordt in dit romandebuut het nodige 
gesnoept en afgekeken. In Ons Honk is de op de laatste dag voor de paasvakantie met veel slappe 
lach gepaarde gaande verstoring van een declamatieles in de vijfde klas een van de wapenfeiten van 
hoofdpersoon Charry en haar klasgenoten.148 

Schrijfaspiraties 

Een schrijfster die ik van zeer nabij ken, vertelde me eens hoe ze als kind de vrij zonderlinge  gewoonte had 
om er een stuk of wat verhaaltjes te gelijk op na te houden, waaraan ijverig gewerkt werd  gedurende weg 
van school naar huis en omgekeerd, ’t avonds in bed voor ’t slapen gaan..... en ook wel  onder de lesuren.  
Het waren trouwe kameraden als er in de schemering door regen en wind geloopen moest worden, of als er 
soms een verdacht angstig gevoel was voor de donkerte in de slaapkamer. In het aller eerste begin van haar 
schooljaren toen het potlood nog maar ijzelijk langzaam over het papier schoof, traden deze verhaaltjes op 
de meest primitieve manier naar buiten, door eindelooze reeksen van teekeningetjes op lei of papier, teek-
eningetjes die voor ieder groot mensch onbegrijpelijk waren. Later vond ze uit dat schrijven makkelijker en 
vlugger ging dan teekenen. Dit was een groote stap..... de stap van teekening naar woord. Want er moest 
meer bij gedacht en minder bij gezien worden. Het was iets dergelijks als wanneer een man die wekelijks 
naar de bioscoop gaat, besluit een goed boek te lezen in plaats van naar het filmbeeld te kijken. De oogen 
kijken minder, de fantasie heeft zwaarder te hanteeren hulpmiddelen. Ouder geworden schreef ze in een 
groote argeloosheid, zonder te denken aan kritieken of honorarium, een boek en daarna begon de lange en 

146 De gebruikelijke afscheidsfrase tussen de twee vriendinnen was ‘een stevige handdruk’ (brief van Diet Kramer aan Riek Bakker-Dik, 
29 maart 1957 (RB)). 

147 Stans van de Vijf-jarige, 122-127.
148 Ons Honk, 106-115.
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moeizame weg van schets naar schets. Met het makkelijk en argeloos weergeven was het gedaan. Grooter 
bewustzijn gaf een grooter verantwoordelijkheidsgevoel te dragen.

Bovenstaande is een fragment van een artikel van Diet Kramer uit 1932 in het protestants- christelijke 
tijdschrift Opgang.149 Het lijkt over haar zelf te gaan. In verschillende interviews en artikelen geeft ze 
namelijk aan al vroeg met schrijven bezig te zijn geweest, alhoewel ze ook een poos toneelaspiraties 
lijkt te hebben gehad. ‘Ik heb vroeger altijd bij het toneel gewild en ik zou beslist goed zijn geweest 
in zwaar dramatische rollen’, zei ze in een interview in de Haagsche Courant in 1955.150

Een meer concrete aanwijzing dat Diet Kramer al op de lagere school haar bedenksels aan het 
papier toevertrouwde, is te vinden in een artikeltje in een agenda voor het schooljaar 1949/1950. 
Hierin is vermeld dat Diet Kramer, toen ze nog niet kon schrijven, verhaaltjes maakte door  middel 
van plaatjes. Toen ze eenmaal schrijven had geleerd, schreef ze die verhalen op in schoolschriften, 
die haar klasgenoten ‘gretig’ lazen. ‘Er ontstaat zelfs een soort uitleen bibliotheek!’, aldus de auteur 
van het stuk, dat op grond van de geciteerde uitspraken gebaseerd lijkt op een interview.151 En in 
een analyse van Roeland Westwout in de reeks Nederlandse keur (1950) is opgetekend: ‘Zoals andere 
kinderen graag knikkeren, voetballen of tekenen, was mijn ontspanning (en tevens inspanning) ver-
haaltjes-schrijven.’152 

Die laatste bewering lijkt echter niet helemaal te kloppen omdat een andere verwijzing naar 
haar ‘litteraire arbeid’ juist deel uitmaakt van de bekentenis dat ze in haar jeugd heeft gevoetbald. 
Als ‘beschermvrouwe’ van de voetbalclub schreef ze een blijspel, ‘dat nimmer zijn laatsten  tooneelen 
beleefde’.153 Verder vertelt ze in een interview in 1938 in Contact dat ze op tienjarige leeftijd haar 
 eerste ‘roman’ schreef, over Asta Nielsen, ‘destijds een beroemde filmster’. Voor  deze Deense 
actrice, die zowel rollen speelde van gebroken, lijdende vrouwen als van prostituees, danseressen en 
 arbeidsters, zal ze dus een meer dan gemiddelde belangstelling hebben gehad. In datzelfde interview 
bekent ze dat ze niet zo goed was in Nederlands en dat ze het beste resultaat had als ze haar ‘fantasie 
de vrije teugel kon laten’.154 Vier jaar eerder, in 1934, had ze ook Emmy Belinfante-Belinfante ver-
teld dat ze uitblonk in opstellen maken en dat ze ooit de eerste prijs had gewonnen bij een opstel-
wedstrijd.155 Maar dat moet al op de hbs zijn geweest, dus na 1920. In de genoemde analyse van 
Roeland Westwout is hierover vermeld: 

Al op de h.b.s. begon zij te schrijven. “Het was heerlijk”, zegt zij, “een pak folio-papier te kopen en nieuwe 
kroontjespennen en op een spierwit vel de eerste regel te schrijven.” Een lerares moedigde deze schrijflust aan 
en zo ontstonden enkele verhaaltjes, die in verschillende tijdschriften geplaatst werden, en haar eerste boek.156 

149 ‘Het verhaal’, Opgang.
150 [Anoniem], ‘Van mens tot mens’.
151 [Anoniem], ‘Mevr. Diet Kramer’.
152 Apeldoorn e.a., Nederlandse keur, 6.
153 Promotiefolder Ons Honk (1928). Er zijn meer tegenstrijdigheden in hetgeen Diet Kramer over haar vroegste schrijfactiviteiten naar 

buiten heeft gebracht. In hoofdstuk 2 wordt hierop ingegaan. 
154 Asta Nielsen (1881-1972) was een Deense actrice die onder meer speelde in Duitse stomme films in de eerste decennia van de twintigste 

eeuw; ze stond ook bekend als ‘Die Asta’ en als ‘De Stille Muze’. Van Bekkum, ‘Interview met Diet Kramer’, 66. 
155 Belinfante-Belinfante, ‘Diet Kramer’.
156 Apeldoorn e.a., Nederlandse keur, 5. Haar eerste schetsjes en boeken komen aan de orde in hoofdstuk 2.
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Die lerares is wellicht haar lerares Nederlands geweest. ‘Juffrouw Huizinga – thans Dr.  Huizinga – 
(…) voelde een grote sympathie voor het meisje en de daaruit geboren vriendschap is van grote 
betekenis geweest voor haar loopbaan als schrijfster.’157

157 Belinfante-Belinfante, ‘Diet Kramer’. Vermoedelijk wordt met ‘juffrouw Huizinga’ Corry Huysinga bedoeld. Zie hoofdstuk 2.
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Van schetsje tot bekroond boek
(1924-1928)

Diet Kramer, 21 jaar oud en al twee boeken op haar naam 
(LeM).

Het moet een glorieus moment voor Diet Kramer zijn geweest toen ze op zondag 16 maart 1924 
De Telegraaf opensloeg en haar schetsje ‘Camielke’ geplaatst zag.1 Haar debuut als schrijfster was 
daarmee een feit. In een brief aan Risseeuw schrijft ze dat ze toen in het laatste jaar van de hbs zat. 
Daarbij noemt ze echter het jaar 1923, terwijl publicatie in 1924 plaatsvond. Bedoelde ze met dit 
jaartal het schooljaar 1923-1924? Of verwijst het jaartal naar het jaar waarin ze het schetsje schreef 
dan wel instuurde?2 

Er zijn meer onduidelijkheden rond haar eerste publicatie. In 1934 schreef Emmy Belinfante- 
Belinfante dat Diet Kramer het schetsje in het geheim naar de krant had gestuurd.3 Vier jaar later 
deed ze een andere uitspraak: 

1 ‘Camielke’. 1001-dag, De Telegraaf, 16 maart 1924.
2 Brief van Diet Kramer aan P.J. Risseeuw, november 1929 (HDC, archief P.J. Risseeuw, collectienr. 198). Het schooljaar 1923-1924 moet 

dan haar laatste jaar op de hbs zijn geweest. Uitgaande van de veronderstelling dat ze na de driejarige hbs, afgerond in 1923, is overgestapt 
naar de Literair Economische School, bevestigt dit het idee dat ze deze laatste opleiding niet heeft afgemaakt.

3 Belinfante-Belinfante, ‘Diet Kramer’. In dit artikel is bovendien vermeld dat Diet Kramer achttien jaar was toen ze het schetsje opstuurde. 
De genoemde leeftijd is onjuist, want het schetsje werd ruim een maand voor haar zeventiende verjaardag geplaatst. 
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Mijn eerste stukje werd gepubliceerd, toen ik nog op de H.B.S. zat. Het verscheen in de Telegraaf; natuur-
lijk wist de hele klas het, die even erg als ik in spanning zat, hoe groot mijn honorarium zou zijn.4 

Deze woorden duiden zeker niet op geheimhouding. De zegslieden verschillen ook in informatie 
over de vergoeding die ze voor haar eerste publicatie ontving. Emmy Belinfante-Belinfante meldde 
een bedrag van fl. 2,50, wat door Diet Kramer ‘een vorstelijk honorarium’ zou zijn genoemd. Ans 
van Bekkum noteerde in 1938 eenzelfde bedrag, maar dit zou slechts het restant van het ontvangen 
honorarium zijn: 

Toen ik dan eindelijk het geweldige bedrag van f 17,50 in handen kreeg, heb ik mijn klasgenoten zo 
 getracteerd, dat ik met het schamele overschot van f 2,50 naar huis keerde, waarmee mijn moeder niet erg 
ingenomen was.

Vele jaren later is de informatie weer anders. Aan Marijke van Raephorst vertelde Diet Kramer in 
1950 dat ze vijftien gulden had ontvangen voor haar eerste schetsje en dat dit helemaal was opge-
gaan aan ‘roomsoezen en cadeautjes voor thuis’.5 

Waar komen dergelijke tegenstrijdigheden vandaan? De interviewers kunnen de uitspraken 
onjuist of met enige kleuring hebben weergegeven. Of wist Diet Kramer de exacte details niet meer 
precies? In 1950 is dat voor te stellen – haar debuut lag toen ver achter haar en door de trauma-
tische gebeurtenissen in Nederlands-Indië kunnen gebeurtenissen van lang geleden haar niet meer 
helemaal helder voor de geest hebben gestaan. Deze mogelijke verklaring gaat echter niet op voor 
de interviews in 1934 en 1938. De afstand in tijd tot haar debuut was toen immers veel minder 
groot. Had ze misschien de neiging om feiten uit haar leven enigszins te verdraaien? Vooralsnog zijn 
hiervoor geen aanwijzingen.6

Hoe kwam de bijna zeventienjarige Diet Kramer ertoe ‘Camielke’ naar De Telegraaf te sturen? 
Zou de door Emmy Belinfante-Belinfante genoemde ‘juffrouw Huizinga’ haar daartoe hebben 
gestimuleerd of was het geheel eigen initiatief ? Ook is niet duidelijk waarom ze voor haar eerste 
publicatie juist die krant koos. Vanwege de niet-christelijke signatuur van De Telegraaf lijkt het op 
het eerste gezicht niet waarschijnlijk dat haar ouders er een abonnement op hadden. Toch kan dit 
niet worden uitgesloten. In De Telegraaf van 10 en 11 juli 1919 was immers een advertentie opgeno-
men in verband met de verhuizing van de firma P.H. Kramer & Zoon naar de Nieuwe Spiegelstraat 
en na het overlijden van Pauwel Hendrik Kramer op 14 december 1927 werden in deze krant maar 
liefst drie overlijdensberichten geplaatst.7 De conclusie dat De Telegraaf in het gezin Kramer geen 

4 Van Bekkum, ‘Interview met Diet Kramer’.
5 Van Raephorst, ‘Diet Kramer’. Dit interview vermeldt dat het eerste schetsje van Diet Kramer is gepubliceerd in Leven en Werken.  

De eerste publicatie in dit tijdschrift vindt echter plaats in 1925: ‘Bloemen’, Leven en Werken, 748-753. Marijke van Raephorst is het 
pseudoniem van schrijfster/journaliste Alida Maria de Graaff-Tuk (1909-1990). Zij werkte voor de Tweede Wereldoorlog op de boeken-
afdeling van De Bijenkorf (bron: telefoongesprek met Ruud de Graaff, zoon van Marijke van Raephorst, d.d. 2 februari 2014).

6 Haar kinderen herkennen dit in elk geval niet. Interview Diedie, Lex en Ingrid Muller, d.d. 11 september 2014.
7 Zakelijke advertenties werden ook geplaatst in Algemeen Handelsblad, onder meer op 8 maart 1919. De overlijdensberichten werden, 

voor zover bekend, alleen geplaatst in De Telegraaf, en wel op zaterdag 17 december 1927.
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onbekende krant was, lijkt hiermee gerechtvaardigd, en sluit aan bij de toenmalige populariteit van 
deze krant in brede kring. 

De Telegraaf was in 1893 opgericht als een van de kranten ‘die zich aan opinie weinig meer gele-
gen lieten liggen’. Om zoveel mogelijk abonnees te trekken richtten die kranten zich op een breed 
publiek met een royaal aanbod aan plaatselijk nieuws, verslagen van vergaderingen en amuserende 
bijdragen als feuilletons. Aanvankelijk was De Telegraaf, die zich profileerde als tegenhanger van 
het Algemeen Handelsblad met zijn ‘saaie berichtgeving’, succesvol geweest. Het aantal abonnees 
was gestaag gegroeid. Rond 1900 was het aantal echter zo drastisch gedaald dat uitgever Henry 
Tindal tot verkoop had besloten. De nieuwe uitgever, H.M.C. (Hak) Holdert, had meteen een 
nieuwe hoofdredacteur aangesteld, Johan Christiaan Schröder (1871-1938). Deze was bekend om 
zijn vaardige pen en meer nog om ‘zijn sarcasme en zijn weigering zich te laten beheersen door een 
politiek, religieus of zedelijk ideaal’. Onder zijn leiding was de presentatie van De Telegraaf losser 
geworden, mede door zijn eigen bijdragen in de rubriek ‘Dagboek van een Amsterdammer’ waarin 
hij ‘tegen elk heilig huisje [schopte] dat binnen zijn bereik kwam’. Deze aanpak was al gauw succes-
vol gebleken: het aantal abonnees was in ras tempo gestegen. Aldus had De Telegraaf zich in enkele 
jaren ontwikkeld tot een van de grootste dagbladen van Nederland. De populariteit van de krant was 
nog groter geworden toen er, op initiatief van Holdert, tijdens de Eerste Wereldoorlog, ondanks de 
aanvankelijke beginselen van journalistieke neutraliteit, openlijk partij was gekozen voor de Gealli-
eerden. In De Telegraaf waren stukken verschenen waaruit een duidelijk anti-Duitse houding sprak.8 

Het schetsje van Diet Kramer werd geplaatst in de rubriek ‘1001-dag’, die vele jaren minstens 
een keer per week in de krant werd opgenomen. De rubriek bevatte columnachtige en anekdotische 
bijdragen van bekende en minder bekende auteurs, onder wie Willy Corsari (1897-1998), Karel van 
de Woestijne (1878-1929) en Carry van Bruggen (1881-1932).9

Een andere vraag is wat Diet Kramer heeft geïnspireerd tot het schrijven van ‘Camielke’. Het 
schetsje gaat over een eenzaam achtjarig jongetje dat wacht op zijn vader voor wie hij een warme 
das bij elkaar heeft gespaard. Camielke hoopt in ruil voor het geschenk een vriendelijk woord of 
liefkozing van zijn vader te krijgen. De kans daarop is echter klein, want de man is na het overlijden 
van zijn vrouw aan de drank geraakt. Camielke heeft nooit iets anders van hem gehoord dan ‘een 
vloek of verwensching’. Desondanks verdedigt hij zijn vader altijd tegenover vriendjes: ‘Mijn vader 
is nooit dronken, nooit hoor je.’ Terwijl het jongetje wacht op het moment dat hij z’n vader de das 
kan geven, wordt er geroepen dat hij moet komen omdat z’n vader stomdronken wordt opgebracht 
en aan het vechten is met een agent. Daarmee is de droom vervlogen. Camielke huilt tranen met 
tuiten. ‘Vader hoe kon je dat nou doen?’

Is een dergelijk schetsje voortgekomen uit een zekere sociale bewogenheid of is er een andere 
achtergrond? Die vraag is relevant omdat ook in volgende schetsjes die Diet Kramer publiceerde 
vaak sprake is van sentimentaliteit rond kinderlevens. Dat sentimentele betreft niet zozeer de stijl, 
die over het algemeen observerend en sober is, maar vooral de onderwerpskeuze. ‘De ruzie’ gaat over 

8 Wijfjes, Journalistiek in Nederland 1850-2000, 40-41, 131-133.
9 Van Willy Corsari werden o.a. op 2 augustus 1923 en 9 maart 1926 bijdragen opgenomen, van Karel van de Woestijne op o.a. 8 augustus 

1923 en van Carry van Bruggen op o.a. 13 april 1926.
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een kind wiens vertrouwen in zijn ouders een knauw krijgt als hij een hevige ruzie tussen hen mee-
maakt. ‘De eenzame’ verhaalt van de kortdurende vriendschap tussen een oude man en een jongetje 
dat in de buurt logeert. ‘Bloemen’ gaat over drie kinderen die naar het ziekenhuis gaan om hun zieke 
moeder te bezoeken. Bij het ziekenhuis aangekomen blijkt de moeder zo zwak te zijn dat de kinde-
ren niet bij haar mogen. Hevig teleurgesteld vertrekken ze, waarbij de met zorg gekochte bloemen 
bijna over de grond slepen. ‘Ze merkten het niet.’ Ook in ‘Het bezoek’ is sprake van kinderleed. Drie 
kinderen van gescheiden ouders bezoeken hun vader. Joosje, de jongste, begrijpt niet waarom vader 
niet meer thuis woont. Niemand legt het hem uit. Hij ervaart zowel het verdriet van zijn moeder als 
dat van zijn vader en kan niet blij zijn met het cadeautje dat hij van zijn vader krijgt.10

De schetsjes lijken op het eerste gezicht een aanwijzing te zijn dat Diet Kramer zich betrokken 
voelde bij het wel en wee van kinderen. Ook in latere verhalen en romans spelen kinderen vaak een 
positieve rol, zoals nog zal blijken.11 

Behalve betrokkenheid kan bij de onderwerpskeuze sprake zijn geweest van een zekere over-
gevoeligheid, wellicht veroorzaakt door een onbestemd verdriet over haar eigen kindertijd. In ‘Kort 
geding’ spreekt ze van een bovenmatige vorm van eigenliefde als gevolg van het in haar jeugd op 
zichzelf teruggeworpen zijn. Ze verwoordt dat met het opvoeren van een alter ego: ‘X heeft Diet 
lief, Diet heeft X lief….. buiten de normale grenzen.’ Terugblikkend schrijft ze dat deze ‘liefde van X 
voor Diet’ zich tijdens de puberteit ‘volkomen’ ontlaadde in het schrijven: ‘verhalen over miskende, 
overgevoelige kinderen’.12 

Genoemde verklaringen voor het schrijven over kinderleed komen voort uit veronderstelde 
karaktertrekken en persoonlijke omstandigheden van Diet Kramer. De keuze van dit thema kan 
evenwel ook beïnvloed zijn door andere factoren. Het is bijvoorbeeld niet ondenkbaar dat ze zich 
heeft laten leiden door voorbeelden. Dat roept de vraag op hoe haar literaire bagage eruit zag. 

Hoewel er over de jeugdboeken die ze las geen bronnen beschikbaar zijn, lijkt het, gezien het 
feit dat ze opgroeide in een Nederlands-Hervormd gezin, voor de hand te liggen dat ze bekend was 
met het genre van de zondagsschoolboekjes, boekjes die tijdens kerstvieringen werden uitgedeeld 
aan de kinderen die de zondagsschool bezochten. Vaak maakten dergelijke uitgaven ook deel uit van 
de (protestants-christelijke) schoolbibliotheek. Een belangrijke leverancier van de zondagsschool-
boekjes was uitgever G.F. Callenbach te Nijkerk.13 

Bij deze uitgaven stond het overbrengen van christelijke waarden en normen voorop. In de 
negentiende eeuw waren de onderwerpen dikwijls ‘bekeringsgeschiedenissen, dronken vaders, 

10 ‘De ruzie’. ‘De eenzame’. ‘Bloemen’. ‘Het bezoek’.
11 In de schetsen die Diet Kramer in het interneringskamp schreef, hebben kinderen bijvoorbeeld een verzoenende rol en Marja, de hoofd-

persoon in Thuisvaart (1948), wordt milder in haar denken en doen door het kind dat ze op de boot naar Nederland ontmoet en door het 
nichtje dat wordt geboren. Verderop in deze biografie wordt nader ingegaan op de betrokkenheid van Diet Kramer bij kinderen, vooral 
ook in relatie tot haar eigen rol als moeder.

12 ‘Kort geding’ (DM).
13 Naast Callenbach waren er meer uitgeverijen die zondagsschoolboekjes leverden, waaronder W.D. Meinema te Delft en J. Waltman 

te Maassluis. Elk van deze uitgeverijen had een eigen achterban binnen protestants-christelijke kringen, vaak ingegeven door de eigen 
denominatie. Zo had de uitgeversfamilie Callenbach een Nederlands-Hervormde achtergrond (bron: http://www.protestant.nu/Ency-
clopedie/tabid/359/Page/Callenbach/Default.aspx; geraadpleegd 16 september 2014). Uitgeverij Meinema neigde meer naar de gere-
formeerde richting en Waltman, wiens fonds in 1918 grotendeels werd overgenomen door Editio te Hillegom, was vooral leverancier 
voor vrijzinnig protestantse kringen (Van Schoonderwoerd den Bezemer, Vroom en Vrij, 126).
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slechte moeders en kinderen met een heerlijk sterfbed’. Dergelijke verhalen stonden ver af van de 
kinderlijke belevingswereld. In de twintigste eeuw werd de christelijke boodschap meer verpakt in 
een op de kinderziel toegesneden verhaal, meestal spelend in huiselijke kring. Bij de vernieuwingen 
in het genre van de zondagsschoolboekjes zette in het bijzonder schrijver/onderwijzer W.G. van 
de Hulst (1879-1963) de toon. Ook buiten protestants-christelijke kringen was en is er voor zijn 
werk veel waardering. Titels als Ouwe Bram (1909), Niek van den bovenmeester (1912), Peerke en 
z’n kameraden (1919), Het weg je in het koren (1929) en Rozemarijntje (1933) gingen generaties lang 
mee. Kinderverdriet, kinderzonden en het bijbehorende berouw zijn veel voorkomende ingrediën-
ten in deze verhalen, waardoor ze sterk emotioneel zijn geladen.14 

Het is goed mogelijk dat Diet Kramer in haar jeugd verschillende van deze zondagsschool-
boekjes onder ogen heeft gehad. Juist de emotionele lading kan voor haar in de eerste jaren van 
haar schrijversloopbaan een voorbeeld zijn geweest. Overigens nam ze daarbij aanvankelijk het 
 protestants-christelijk perspectief niet over.

Meer nog dan in de leeskost die ze in haar kindertijd mogelijk kreeg opgediend, kunnen 
inspiratie bronnen worden gezocht in de literatuur die ze wellicht ná haar jeugd las. Immers, begin 
twintigste eeuw was het kinderleven een geliefd thema, in het bijzonder bij vrouwelijke auteurs. 
De ‘sterke hausse’ op dit gebied waarvan Annie Romein-Verschoor spreekt, kan bij Diet Kramer 
tot de gedachte hebben geleid dat het kinderleven een bij uitstek geschikt onderwerp was voor een 
aan komend schrijfster.15 Het blijft echter gissen in hoeverre ze zich hiervan op zeventien-, achttien-
jarige leeftijd bewust was en ook in welke mate ze toen bekend was met dit genre. 

Vast staat wel dat ze in de jaren daarna uitermate vertrouwd moet zijn geraakt met het thema 
kinderleven, niet alleen door haar eigen schrijfactiviteiten, maar juist ook door de vele voorbeel-
den die ze onder ogen heeft gehad. In 1932 belichtte ze het onderwerp namelijk in Opgang, het 
populair-letterkundige tijdschrift dat werd verspreid onder abonnees van de door Bosch & Keuning 
uitgegeven Opgang-serie.16 Het thema moet haar dus hebben beziggehouden. In het artikel stelt 
ze dat het schrijven over kinderen naar haar idee begon bij Multatuli’s Woutertje Pieterse (1890), 
‘dat ons voor het eerst spreekt van de kinderziel’. Sindsdien heeft schrijven over kinderen een hoge 
vlucht genomen. Ze constateert dat de ‘kinder-observatie’, de kinderbeschrijving louter en alleen om 
het kind, haar intrede heeft gedaan in de letterkunde. Als voorbeeld van een auteur die zich hierop 
toelegde, vermeldt ze de ‘jong gestorven Roosdorp’, die ‘fijn en juist werk’ leverde.17 Ze noemt meer 
literaire werken over het kinderleven:

Het aandoenlijk-spichtige Sprotje van Margot Antink [Margo Scharten-Antink, 1869-1957] en Henri 
Borel’s etherische Jongetje doen hun intrede in de wereld van het boek. De geschreven kinderlevens van 

14 Dane, “De vrucht van Bijbelsche opvoeding”, 138.
15 Romein-Verschoor, Vrouwenspiegel, 159-160. Als voorbeeld noemt Romein-Verschoor onder meer Siempie (1927) van Josine Reuling 

(1899-1962), en Geboorte (1932) en Ons Anneke (1934) van Eva de Raedt-de Canter (1900-1975).
16 ‘Het schrijven over en voor kinderen’. Mogelijk is het artikel op verzoek van uitgeverij Bosch & Keuning geschreven in verband met de 

verschijning van de bundel novellen Waar kinderen wonen, die in 1931 als eerste titel in de Opgang-serie werd uitgegeven. Diet Kramer 
leverde voor deze bundel een schets: ‘Eén dag Paultje’ in: Heijermans e.a., Waar kinderen wonen, 101-114.

17 Bedoeld wordt Frits Roosdorp, pseudoniem van Frederik Cornelis Marie Schröder (1874-1898), van wie in 1898 Kinderen verscheen bij 
Van Looy, Amsterdam.
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Ina  Boudier-Bakker vormen weldra een groot huishouden. Van Looy’s Jaapje dwaalt daar rond met 
zijn  schoone boezel aan en de bril van kastanjebladstelen voor zijn peinzende oogen. Noortje Velt van 
 Jacqueline van der Waals heeft er haar plaats tusschen de nette kindertjes van Hille-Gaerthé, de slordige 
achterbuurtkleuters van Zoomers-Vermeer, tusschen de Jobjes, Merijntjes, Harlekijntjes, Siempies.

Ze plaatst echter wel kanttekeningen bij die grote belangstelling voor het kind:

Het meerendeel der hedendaagsche schrijvers en vooral schrijfsters, heeft een min of meer groote plaats in 
hun oeuvre ingeruimd, voor de wereld van het kind. Sinds die wereld “ontdekt” is, is de belangstelling er 
voor met een zeer groote snelheid gegroeid, en m.i. in onze letterkunde zelfs hier en daar uit de krácht 
 gegroeid. Er is een gevaarlijke kant aan al dit schrijven over kinderen. 

Observaties van kinderen in hun gewone doen waardeert ze, zoals Jaapje van Jac. van Looy, ‘dat 
last van winterteenen heeft en tot zijn eigen, groote verwondering met zijn “kop” omlaag van de 
klimpaal naar beneden durft te glijden’. Met dit voorbeeld wil ze laten zien hoe belangrijk het is 
om kinderen goed te observeren. Wie dat doet, ‘ziet niet alleen het teere, het aandoenlijke, het 
 dromerige, maar ook het guitige, het nuchtere, een groote zin voor het practische, naast alle verzwegen 
fantasie-droomen. En dat is een prachtig ding.’ 

Daartegenover plaatst ze een tendens die ze afkeurt: 

Het kind echter is in zijn wezen een goedkoop en schijnbaar makkelijk object voor den schrijver, die graag 
op het gevoel van zijn lezers werkt. Het kind werd de laatste jaren meer dan eens gebruikt, om een valsch, 
onoprecht succes onder de menschen te bereiken. 

Ze waarschuwt tegen een ‘suiker-zoete’ toon, tegen al te veel dromerigheid, wazigheid en teerheid. 
Kinderen zijn meer dan dat, zeker het Nederlandse kind in haar ogen:

Ons Nederlandsche kind is te gezond, te gaaf…… te góéd, om op min of meer opzettelijke wijze misbruikt 
te worden, voor de verteedering van het gevoelige, snel-bewogen lezershart.18 

Ze bepleit hiermee dat schrijvers oog hebben voor de vitaliteit van kinderen.
Uit het artikel blijkt een grote belezenheid aangaande het thema kinderleven. Het lijkt er boven-

dien op dat ze met dit artikel de schetsjes die ze in de jaren daarvoor schreef een min of meer theore-
tische onderbouwing gaf. Want inderdaad, haar verhalen over het kinderleven zijn door hun sobere 
stijl niet zoet, niet overdreven sentimenteel. De door haar beschreven personages zijn kinderen van 
vlees en bloed. Ja, er zijn dromertjes bij, maar ze hebben ook nukken, zoals de tienjarige  Sientje, het 

18 Diet Kramer heeft zich vaker im- of expliciet uitgelaten over het karakter van het Nederlandse kind, zoals zal blijken in hoofdstuk 3. 
Opvattingen in het werk van Diet Kramer ten aanzien van ‘rassen’ en volken komen eveneens nog ter sprake, ook in verband met haar 
houding ten opzichte van de bewoners van Nederlands-Indië. Het begrip ‘ras’, dat gangbaar was in het toenmalige denkpatroon, wordt 
in deze biografie gezien als een sociale constructie (zie ook: Maarten Huygen, ‘Ras is geen natuurlijke indeling’, op: https://www.nrc.nl/
nieuws/2015/12/14/ras-is-geen-natuurlijke-indeling-1570016-a261088; geraadpleegd 8 juni 2017).
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oudste meisje in ‘Bloemen’, dat af en toe weinig tactvol reageert op haar jongere  broertjes: ‘Klaas, 
stommerd, kè’ je niet uitkijke waar je loopt?’19 De schetsjes hebben vooral het karakter van obser-
vaties, die doen denken aan die van de door Diet Kramer gewaardeerde Frits Roosdorp. 

Ook uit andere bronnen blijkt dat Diet Kramer haar schetsjes niet wilde doordrenken met 
 sentimentaliteit. Toch lijkt ze er niet helemaal aan te zijn ontkomen. Toen Nico van Suchtelen 
(1878-1949) haar naar aanleiding van een toegestuurd schetsje per brief liet weten de behandeling 
van het onderwerp ‘nog een heel klein tikje te sentimenteel’ te vinden, antwoordde ze: ‘Wat die 
 sentimentaliteit betreft; zou zooiets nog kunnen vergroeien? Ik hoop het maar, want ’t dwaaste is 
dat ik vreeselijk het land heb aan alles wat sentimenteel is.’20 Ook in het dagelijks leven liet ze door-
gaans weinig gevoeligheid blijken, zeker niet in de jaren op de hbs. Ze hoedde zich zelfs voor elke 
vorm van sentimentaliteit, zo bleek reeds uit de in hoofdstuk 1 geciteerde brief aan Riek Bakker-Dik 
naar aanleiding van het overlijden van de echtgenoot van haar vriendin.21 

Haar afkeer van sentimentaliteit in de roman- en verhaalkunst komt ook tot uiting in Begin 
(1932). In deze roman laat ze hoofdpersoon Ruth een verhaal van het jongere zusje Eefje becommen-
tariëren:

Een vreeselijk-somber en melo-dramatisch verhaal over een jongetje, een verschrikkelijk miskend jongetje, 
dat tot groot verdriet van zijn berouwvolle familie stierf…. terwijl een broertje op de drempel van het huis 
“klagelijk” viool speelde. 

Ruth verpakt haar kritiek zorgvuldig. Ze vindt de schrijfstijl van haar zusje vlot. ‘En dat is voor het 
oogenblik het belangrijkste. Maar als je een mensch met muziek laat sterven, schrijf je een opera 
en dat is héél iets anders als een verhaal.’ Daarop vraagt Eefje haar wat ze moet doen om een ‘echte 
schrijfster’ te worden. Ruth antwoordt dat ze daar niets voor moet doen. 

Talent máák je niet, zooiets krijg je. Je moet geduld hebben en wachten. Het is uitstekend dat je voor jezelf 
verhaaltjes schrijft, maar dan moet je dat heel eenvoudig doen. Schrijf over gewone, dagelijksche dingen. 
Over dat wat er om je heen gebeurt. Volgende week ga je naar zee en dan schrijf je over het strand… de 
zonsondergang, de kinderen. Kijk, als je een jongen laat sterven terwijl zijn broertje een eindje verder viool 
speelt, dan is dat heelemaal niet mooi. Alleen maar ráár…. onwerkelijk. De vader en de moeder zouden 
zeker gezegd hebben dat hij stil moest zijn. En hij zou eigenlijk helemaal niet hebben willen spelen.22 

In deze passage laat Diet Kramer bij monde van Ruth niet alleen haar opvattingen over senti-
mentaliteit in de verhaalkunst blijken. Ze geeft ook haar mening over hoe schrijverschap zich kan 

19 ‘Bloemen’, Leven en Werken, 748.
20 Correspondentie Diet Kramer - Nico van Suchtelen, juni 1927 (LM, collecties S 00972 B1 en K 08631 B1). Nico van Suchtelen was 

schrijver en vertaler. Vanaf 1913 was hij daarnaast redactiesecretaris van uitgeverij Wereldbibliotheek, en van 1925 tot 1948 directeur, 
eerst naast Leo Simons, vanaf 1932 als diens opvolger. Uitgeverij Wereldbibliotheek werd in 1905 door Simons opgericht onder de naam 
Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur. Naar de eerste abonnementenserie werd de uitgeverij al spoedig Wereldbibliotheek 
genoemd. In 1986 werd dit de officiële naam. Blom, De vlam van het menselijk denken, 80, 83-84.

21 Brief van Diet Kramer aan Riek Bakker-Dik, d.d. 19 juni 1957 (RB).
22 Begin, 145-146.
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 ontwikkelen. Er moet sprake zijn van schrijftalent, dat in aanvang kan worden ontplooid door 
te schrijven over voorvallen uit de eigen omgeving. Wellicht heeft ze het zelf ook zo aangepakt. 
En  passant toont ze bovendien dat ze vertrouwd is met de opera als muzikaal drama. Verhalen schrij-
ven is in haar ogen iets geheel anders.

Mocht Diet Kramer aanvankelijk haar schetsjes over het kinderleven serieus hebben genomen, 
er zijn aanwijzingen dat ze er later geen hoge pet van op had. In een brief aan Risseeuw uit 1932 
oordeelt ze het beter dat hij haar werk niet opneemt in een door hem samen te stellen bundel met 
christelijk proza. Haar schetsen in Kleine levens noemt ze in deze brief ‘stuk voor stuk zeer onvol-
groeid’.23 En vele jaren later schrijft ze in ‘Kort geding’: ‘slechts nu en dan een schetsje dat daarbuiten 
valt en ook van werkelijk talent blijk geeft’. Op het moment dat ‘Camielke’ werd gepubliceerd zal 
die kritische houding er echter nog niet zijn geweest, althans zeker niet in die mate. Eerder zal het 
succes haar hebben gestimuleerd om door te gaan. 

Na de middelbare school 
Een paar maanden na de publicatie van ‘Camielke’ in De Telegraaf moet Diet Kramer afscheid heb-
ben genomen van de middelbare school. Wat deed ze daarna? In de promotiefolder van Ons Honk 
(1928) vat ze de periode na de hbs samen: 

Na m’n H.B.S.-jaren leerde ik voor het eerst “den ernst des levens” kennen; mijn ouders konden geen 
“schrijfster” in mij zien en ik toog met goede voornemens naar kantoor. Ik sloeg daar geen schitterend 
 figuur, verlangend als ik was naar kennis van “ongeweten dingen”, speciaal litteratuurgeschiedenis, aesthe-
tica en mythologie. Tenslotte wist één mijner leeraressen mijn ouders te overtuigen en met haar hulp kreeg 
ik m’n kans en de lessen waarnaar ik zoo verlangd had en die ik nu nog niet graag zou willen missen.24

Over haar werkkringen is weinig bekend. Pater Hyacinth Hermans (1876-1962) suggereert in 
zijn recensie van Begin in de katholiek georiënteerde Maasbode dat Diet Kramer net als de hoofd-
persoon in de roman als secretaresse op een groot bankierskantoor werkte.25 Begin bevat inderdaad 
verschillende scènes die een realistisch beeld geven van het kantoorleven. Niet alleen van de werk-
zaamheden – telefoongesprekken voeren, agenda’s bijhouden, stenograferen, brieven tikken – maar 
ook van de sfeer, de hiërarchische verhoudingen en het geroddel.26 

Verder is sprake van banen van Diet Kramer in de uitgeverswereld. In 1950 zei ze hierover: ‘In 
1927 wilde ik geld gaan verdienen en werkte achtereenvolgens bij twee uitgevers op kantoor.’27 Een 
uitspraak die doet vermoeden dat het om haar eerste werkkringen gaat. Zonder namen te noemen 

23 Brief van Diet Kramer aan P.J. Risseeuw, d.d. 9 april 1932 (HDC, archief P.J. Risseeuw, collectienr. 198). Onbekend is welke door 
 Risseeuw samengestelde bundel hier is bedoeld. In 1930 verscheen van hem Christelijke Schrijvers van dezen tijd waarin in de rubriek 
‘Enkele jongeren’ op bladzijde 208 beknopte informatie is opgenomen over Diet Kramer.

24 In 1928 volgde ze deze lessen dus nog steeds.
25 Hyacinth Hermans, ‘[over: Begin]’: ‘En als de schrijfster zelve is ook deze Ruth uit de roman een privé-secretaresse op een groot bankiers-

kantoor, die werken moet voor haar brood en het nog jonge gezin van een verweduwde moeder.’ Dat laatste slaat overigens niet op Diet 
Kramer. Haar moeder was weliswaar sinds december 1927 weduwe, maar van een nog jong gezin was geen sprake.

26 Bijvoorbeeld Begin, 62-69, 196-197. In hoofdstuk 3 wordt nader ingegaan op het thema ‘kantoorleven’ in deze roman. Aan de orde komt 
daarbij in hoeverre dit een nieuw literair thema betrof.

27 Van Raephorst, ‘Diet Kramer’. 
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van de firma’s waar ze in dienst was, heeft ze zich op uiteenlopende wijze uitgelaten over haar werk-
ervaringen in de uitgeverswereld. In 1938 zei ze tegen Ans van Bekkum: ‘Een heel mooi vak, dat mij 
zeer goed beviel.’28 Dit wordt weersproken door het biografietje in Nederlandse keur (1950). Hierin 
is vermeld dat ze tweemaal ‘een tijd werkzaam is geweest in een uitgeversbedrijf ’, maar dat ze beide 
keren ontslag had genomen omdat ze ‘te onrustig was voor de kantoorstoel’.29 Zoals bij de details 
over haar debuut in De Telegraaf valt ook bij deze uitspraken een tegenstrijdig karakter op.

Enthousiast was ze over de cursussen die ze lange tijd volgde. In 1950 noemde ze de zeven jaar 
dat ze les had in (kunst)geschiedenis, literatuur en muziek een ‘heerlijke tijd’.30 Deze cursussen wer-
den gegeven door ‘mej. Corry Huysinga’, die door Diet Kramer als een ‘bekend declamatrice’ werd 
gekwalificeerd.31 Catharina Cornelia Huysinga, geboren te Amsterdam op 9 juni 1884 en overleden 
in Renkum op 27 mei 1957, had inderdaad enige bekendheid als voordrachtskunstenares en ook als 
vertaalster, zoals blijkt uit enkele krantenberichten.32 Haar voordrachten hadden een letterkundig 
karakter. Zo zijn er presentaties bekend van werk van dichters als C.S. Adama van Scheltema, Guido 
Gezelle en Emile Verhaeren. Ook was Huysinga actief als (toneel)schrijfster. Een aantal schetsjes 
publiceerde ze onder het pseudoniem Carla van Ommen in tijdschriften als Ons Eigen Tijdschrift 
en Opwaartsche Wegen. Haar toneelstukken schreef ze onder meer voor leerlingen van middel-
bare scholen, zoals een stuk dat is gebaseerd op de roman Historie van den heer Willem Leevend 
(1784-1786) van Betje Wolff en Aagje Deken. Verschillende stukken stuurde ze ter beoordeling 
naar amateur toneelgezelschappen en naar toneeluitgeverij Vink te Alkmaar. Uit brieven blijkt dat 
slechts een deel van de toneelstukken is uitgevoerd dan wel in druk is verschenen. Sommige werden 
geretourneerd omdat ze te moeilijk zouden zijn voor het amateurtoneel.33 

Biografische informatie over Corry Huysinga ontbreekt nagenoeg. Onbekend is bijvoorbeeld 
of ze als lerares verbonden is geweest aan een middelbare school en of Diet Kramer haar in die hoe-
danigheid heeft leren kennen.34 Ook is onduidelijk in welk verband ze haar pupil lesgaf. Gedacht 
zou kunnen worden aan cursussen die destijds door de Volksuniversiteit Amsterdam werden geor-
ganiseerd, cursussen die een breed publiek aanspraken. In overzichten van docenten, opgenomen in 
de jaarverslagen van de Volksuniversiteit uit de periode 1913-1934, komt de naam Corry Huysinga 

28 Niet ondenkbaar is dat ze in dienst is geweest van uitgeverijen die in die jaren werk van haar uitgaven, bijvoorbeeld Wereldbibliotheek 
en/of de in 1921 opgerichte uitgeverij Holland. Van Bekkum, ‘Interview met Diet Kramer’.

29 Apeldoorn e.a., Nederlandse keur, 5.
30 Van Raephorst, ‘Diet Kramer’.
31 Brief van Diet Kramer aan P.J. Risseeuw, november 1929 (HDC, collectienr. 198); Van Bekkum, ‘Interview met Diet Kramer’.
32 In een advertentie in het Algemeen Handelsblad, d.d. 3 mei 1906, wordt bijvoorbeeld een door haar vertaald toneelstuk genoemd.  

In dezelfde krant wordt op 5 september 1914 melding gemaakt van haar optreden als declamatrice op een ‘soirée’ die was georganiseerd 
door de Volksuniversiteit in Amsterdam. 

33 In het Literatuurmuseum te Den Haag bevindt zich de ‘collectie Corry Huysinga [NG]’, bevattend vier dozen met ingepakte manu-
scripten en typoscripten van toneelstukken, voordrachten en schetsen, deels voorzien van de bijbehorende correspondentie. De collectie 
bevat nagenoeg geen biografische informatie. Op een aan Corry Huysinga geadresseerde en bewaard gebleven enveloppe is een adres in 
Oosterbeek vermeld. Dat stemt overeen met de informatie die het Historisch Documentatiecentrum Renkum verstrekte: Corry Huysin-
ga heeft zich op 2 april 1938 in Oosterbeek, gemeente Renkum gevestigd. Ze was toen afkomstig uit Wenen. Binnen de gemeente Ren-
kum is zij vervolgens verschillende malen verhuisd (e-mail Pieter van der Kuil, Historisch Documentatiecentrum Renkum, d.d. 27 maart 
2013).

34 De naam C.C. Huysinga wordt in elk geval niet genoemd in het overzicht van leraren aan de Christelijke H.B.S. in Gedenkboek 1910-
1935. Mogelijk was zij verbonden aan de Literair Economische H.B.S. van A. de Froe, waarvan het archief verloren is gegaan. Ook is niet 
bekend of zij op zeker moment is gepromoveerd, zoals wordt gesuggereerd door Belinfante-Belinfante in haar artikel ‘Diet Kramer’.
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echter niet voor. Wel heeft Huysinga in de periode 1924-1929 deel uit gemaakt van het Curatorium 
van de Volksuniversiteit Amsterdam. Mogelijk heeft ze deze functie gecombineerd met het geven 
van privélessen, individueel of aan kleine groepjes.35 Vast staat wel dat Diet Kramer van de lessen 
heeft genoten en dat ze van invloed zijn geweest op haar verdere loopbaan als schrijfster, zoals blijkt 
uit het genoemde interview van Emmy Belinfante-Belinfante. De kennis die ze opdeed zal onge-
twijfeld ook de basis hebben gevormd voor de vele artikelen die ze nog zou schrijven over kunst  
en literatuur.36 

Schrijfster in wording
Ondertussen schreef Diet Kramer in de jaren 1924-1928 het ene schetsje na het andere. Een deel 
daarvan werd gepubliceerd. Het ligt voor de hand te veronderstellen dat ze zelf, mogelijk gestimu-
leerd door Corry Huysinga, tijdschriften benaderde met het verzoek haar werk op te nemen. Dit 
roept een aantal vragen op. Allereerst de vraag welke mogelijkheden er destijds voor Diet Kramer 
waren om te publiceren? Hoe zag het literaire veld eruit, met andere woorden welke tijdschriften 
waren er? Ook is de vraag in welke tijdschriften vrouwelijke auteurs hun werk veelal onderbrachten? 
Een ander punt is welke keuzes Diet Kramer maakte, ofwel welke tijdschriften werden daadwerke-
lijk door haar benaderd? En, ten slotte, welke periodieken gingen vervolgens op haar verzoek in en 
namen werk van haar op? 

Ten aanzien van de eerste kwestie kan worden vastgesteld dat het literaire veld in het tijdvak 
waarin Diet Kramer begon te publiceren – midden jaren twintig – breed was. Het aantal tijd schriften 
nam in die jaren sterk toe. Naast specifiek literaire tijdschriften was er een groot aantal andere perio-
dieken dat aandacht besteedde aan literatuur. 

Wat betreft de expliciet literaire tijdschriften kunnen programmatische en niet-programmatische 
worden onderscheiden. Tot de eerste categorie behoorden onder meer Het Getij, De Vrije Bladen, 
Opwaartsche Wegen, Roeping en De Gemeenschap, tijdschriften met een duidelijk eigen geluid waar het 
gaat om poëticale opvattingen (Het Getij en De Vrije Bladen) en/of levensbeschouwing (Opwaartsche 
Wegen, Roeping en De Gemeenschap). Die opvattingen blijken zowel uit de selectie van de geplaatste 
literaire bijdragen als uit de besprekingen van letterkundig werk en beschouwende artikelen. 

Bij de niet-programmatische literaire periodieken ontbrak dat eigen geluid. Aan deze tijd-
schriften lagen geen precies omschreven opvattingen ten grondslag. Daardoor boden ze publicatie-
mogelijkheden aan een minder selecte groep auteurs, terwijl de recensies neutraler van inhoud en 
toon waren. Voorbeelden van dergelijke tijdschriften zijn De Gids, De Nieuwe Gids, Groot Neder-
land, Nederland, Den Gulden Winckel en Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift. 

35 De Volksuniversiteit Amsterdam, de eerste Volksuniversiteit in Nederland, is in 1913 opgericht met als doel ‘de Amsterdamsche  burgerij 
van alle klassen de gelegenheid tot meer algemeene ontwikkeling en hoogere beschaving te openen door samenhangende cursussen in veler-
lei vakken en wetenschappen te doen houden, waarbij alle schoolschheid en dwang geheel zijn buitengesloten’. Op het gebied van kunst 
en cultuur werden de driejarige cursus ‘Literatuur, als opleiding tot verhoogd literair genot’, de tweejarige ‘Opleiding tot muziek genot’, 
de driejarige cursus ‘Plastische kunst, als opleiding tot verhoogd kunstgenot’ en de eenjarige cursus ‘Kunstnijverheid’ aangeboden. Annie 
Salomons gaf in 1913 en 1914 de cursus ‘Inleiding tot de Literatuur van onzen tijd’. Vanaf 1915 verzorgde W.L. Boldingh-Goemans (1875-
1952) deze cursus vele jaren (GAA, Archief Volksuniversiteit Amsterdam, archiefnr. 1054, toegangsnummers 1, 2, 22, 23, 29). 

36 Dergelijke artikelen publiceerde ze onder meer in het tijdschrift De jonge vrouw. Zie hoofdstuk 3.
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Naast literaire tijdschriften waren er meer algemeen culturele bladen met vaste rubrieken voor bij-
dragen op letterkundig gebied, hetzij primair werk hetzij besprekingen of beide. Voorbeelden zijn 
Morks’ Magazijn en Eigen Haard. Ook deze tijdschriften hadden over het algemeen geen program-
matisch karakter. Het accent lag op informeren en doorgeven van literaire ontwikkelingen aan een 
breed publiek.37 

Welke van de genoemde tijdschriften boden nu vrouwelijke auteurs de mogelijkheid tot publi-
ceren? Erica van Boven stelt vast dat dit vooral de ‘niet-programmatische, oudere tijdschriften’ 
betreft, zoals Groot Nederland, Nederland, Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift en De Gids. Daar-
naast publiceerden vrouwen in tijdschriften die, in samenhang met hun groeiende letterkundige pro-
ductie, speciaal voor hen waren opgericht, waaronder De Vrouw en Haar Huis, De  Amsterdamsche 
Dameskroniek en Leven en Werken.38 De meeste vrouwelijke auteurs waren overigens toentertijd 
weinig kieskeurig wat betreft hun publicatiemogelijkheden. Tevens traden zij niet als groep op maar 
kozen ze meestal het individuele schrijverspad. ‘Tot groepsvorming voelden zij zich weinig aan-
getrokken. Het was daarom gewoonlijk onverschillig, in welk tijdschrift zij hun romans of novellen 
onderbrachten’, aldus W.J.M.A. Asselbergs in Het tijdperk der vernieuwing van de Noordnederlandse 
letterkunde (1951).39 

De volgende vraag is aan welke tijdschriften Diet Kramer haar schetsjes ter publicatie aanbood. 
Helaas zijn er vrijwel geen brieven of andere bronnen bewaard gebleven die inzicht geven in haar 
zoektocht naar publicatiemogelijkheden. Een uitzondering is de reeds genoemde correspon dentie 
met Nico van Suchtelen.40 Aangenomen kan worden dat ze meer tijdschriften benaderde dan die 
welke haar werk opnamen. Opgang, ‘Tijdschrift op Christelijken grondslag ter beoefening van 
de Letteren en Kunst’, was na De Telegraaf, het eerste tijdschrift dat werk van haar publiceerde. 
De schetsjes ‘De ruzie’ en ‘De eenzame’ kregen er een plaats in. Vrijwel tegelijkertijd werd dit laatste 
verhaal ook opgenomen in Opwaartsche Wegen.41 

De protestants-christelijke signatuur van Opgang en Opwaartsche Wegen doet vermoeden dat Diet 
Kramer in het prille begin van haar schrijfstersloopbaan aansluiting zocht bij protestants-christe-
lijke letterkundige kringen. De veronderstelde connectie vraagt om precisering van dit deel van het 
literaire veld, te beginnen bij het gegeven dat ‘De eenzame’ in november 1925 zowel in Opgang als 
in Opwaartsche Wegen werd geplaatst. Aannemelijk is dat dit samenhing met de ophanden zijnde 
fusie tussen beide tijdschriften. 

37 Behalve tijdschriften waren er ook verschillende dagbladen die aan literatuur ruim aandacht gaven, zoals de Nieuwe Rotterdamsche 
 Courant, Algemeen Handelsblad en Utrechtsch Dagblad. Vaak was de betreffende redacteur ook verbonden aan een van de genoemde 
literaire tijdschriften, zodat sprake was van een groot literair netwerk. Gegevens over het literaire veld in het tijdvak waarin Diet Kramer 
begon te publiceren, zijn ontleend aan: Van Boven, Een hoofdstuk apart, 20-27; Dorleijn e.a., ’Literaire kritiek in Nederland en Vlaan-
deren tijdens de jaren dertig : Een panorama’ in: Dorleijn e.a. (red.), Kritiek in crisistijd, 7-34. 

38 Van Boven, Een hoofdstuk apart, 24.
39 Citaat overgenomen uit Van Boven, Een hoofdstuk apart, 13. Er waren echter ook zeker mannelijke auteurs die weinig selectief waren 

in het onderbrengen van hun literaire bijdragen, onder wie Han G. Hoekstra (1906-1988) in de eerste jaren van zijn dichtersloopbaan. 
Hoekstra publiceerde aan het begin van zijn carrière onder meer in Eigen Haard, Ons Eigen Tijdschrift, Eenheid, Stemmen des tijds, 
 Nederland en Opwaartsche Wegen. Zie ook: Linders & Van der Veer, Han G. Hoekstra, 50.

40 Correspondentie Diet Kramer - Nico van Suchtelen, juni 1927 (LM, collecties S.972 B.1b en K. 8631 B.1).
41 ‘De ruzie’; ‘De eenzame’.
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Het samengaan van Opgang en Opwaartsche Wegen maakte een einde aan een jarenlange verdeeld-
heid in protestants-christelijke letterkundige kringen. Die verdeeldheid, die vooral tot uiting was 
gekomen in en rond de verschillende periodieken, had voor een belangrijk deel te maken gehad met 
een verschil in opvattingen tussen oudere en jongere protestants-christelijke letterkundigen over de 
eigen identiteit van de protestants-christelijke literatuur.42 

De discussie daarover was voortgekomen uit de reacties in protestants-christelijk Nederland op 
de Beweging van Tachtig, waarin de nadruk lag op de esthetische aspecten van de letterkunde, kunst 
om de kunst: l’art pour l’art. Dat stond haaks op de opvattingen van de traditioneel georiënteerde 
protestants-christelijke literatoren, bij wie veelal het nuttigheidsprincipe bovenaan stond. Literaire 
werken moesten in de eerste plaats het christelijke gedachtegoed overbrengen. Tot de verdedigers 
van deze mening behoorde bijvoorbeeld Adolf Jacob Hoogenbirk (1848-1920), die in 1896 het 
protestants-christelijke blad Ons Tijdschrift had opgericht. Ook had hij in 1900 het initiatief geno-
men tot de oprichting van het Christelijk Letterkundig Verbond, waarin schrijvers en lezers van 
protestants-christelijke literatuur elkaar binnen plaatselijke afdelingen konden ontmoeten. 

Daarnaast was er een groep jongeren, onder wie Johanna Breevoort (1869-1942) en Johanna 
Louise Frederique de Liefde (1875-1960), die hadden gepleit voor een literatuur waarin het streven 
naar schoonheid en het brengen van een christelijke boodschap zouden worden gecombineerd. In 
Ons Tijdschrift hadden zij weliswaar ruimte gekregen hun opvattingen naar buiten te brengen, maar 
dat had de standpunten niet dichterbij elkaar gebracht. Integendeel, toen in 1904 vier leden van de 
jongere generatie zitting hadden genomen in de redactie van het blad, was Hoogenbirk afgetreden 
en was hij zich geheel gaan richten op het Christelijk Letterkundig Verbond en het daaraan verbon-
den nieuwe tijdschrift Bloesem en Vrucht, dat een traditionele geest ademde.43 

In oktober 1919 bij de aanvang van de negende jaargang hadden echter enkele jonge letter-
kundigen uit de Amsterdamse afdeling van het Verbond, te weten Arjan Johannes van Dijk (1890-
1944) en Harmen (Han) van der Leek (1895-1941), kans gezien toe te treden tot de redactie van 
Bloesem en Vrucht. Hoogenbirk had toen besloten zich definitief terug te trekken. De samenwerking 
tussen de achterblijvende redactieleden en de nieuwe was weinig soepel verlopen, zodat het een 
jaar later al tot een breuk was gekomen. Van Dijk en Van der Leek waren uit het Verbond gestapt 
en hadden contact gezocht met enkele jonge letterkundigen in Scheveningen, onder wie Piet van 
Renssen (1902-1936) en Pieter Johannes Risseeuw. Uit onvrede met de gang van zaken binnen het 
Christelijk Letterkundig Verbond hadden de Scheveningers een eigen kring opgericht, de Chris-
telijk Letterkundige Kring voor Jongeren, met daaraan verbonden het tijdschrift Opgang.44 In het 
najaar van 1920 waren Van Dijk en Van der Leek toegetreden tot de redactie van dit orgaan. 

Vanuit de afdeling Utrecht van het Christelijk Letterkundig Verbond waren ondertussen ook 
ontevreden geluiden gekomen van jongeren, onder wie Laura Olivier (1894-1987), Jacob Haantjes 
(1899-1956) en Johannes van Ham (1892-1985). De ontevredenen hadden elkaar gevonden en 

42 Informatie over de discussie die destijds werd gevoerd in protestants-christelijke letterkundige kringen is ontleend aan Colenbrander e.a. 
(red.), Opwaartsche Wegen en Hoogendoorn, Het protestants-christelijk literaire leven.

43 Uiteindelijk hield Ons Tijdschrift in 1914 op te bestaan.
44 Het eerste nummer van Opgang : Tijdschrift op Christelijke grondslag ter beoefening van de Nederlandschen Letteren en Kunst verscheen in 1916.
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hadden de Bond van Christelijk Letterkundige Kringen in Nederland opgericht, waarvan Opgang 
het bondsorgaan was geworden.45 De belangstelling voor de nieuwe organisatie was groot en al 
spoedig waren in verschillende plaatsen Christelijk Letterkundige Kringen opgericht. Alleen in 
Amsterdam was de afdeling van het Christelijk Letterkundig Verbond blijven bestaan. 

Het was daarna onrustig gebleven in de protestants-christelijk letterkundige gelederen, want 
in januari 1923 was de voltallige redactie van Opgang – A.J. van Dijk, J. van Ham, H. van der Leek 
en P.J. Risseeuw – opgestapt na een conflict met de uitgever over de uitbetaling van honoraria.46 
Het viertal had vervolgens de redactie op zich genomen van het nieuwe tijdschrift Opwaartsche 
Wegen, dat door uitgeverij Holland vanaf 1 maart 1923 op de markt was gebracht met als onder-
titel ‘Tijdschrift op Christelijken grondslag ter beoefening van de Nederlandsche letteren. Orgaan 
van de Bond van Christelijk-Letterkundige Kringen’. Opgang was onder leiding van Joh. Luijkenaar 
Francken het orgaan geworden van het Christelijk Letterkundig Verbond. 

Drie jaar hadden Opgang en Opwaartsche Wegen naast elkaar bestaan. Beide tijdschriften had-
den geopteerd voor een leidinggevende positie in protestants-christelijk letterkundig Nederland. 
Aan die strijd kwam nu een einde toen uitgeverij Holland in het najaar van 1925 Opgang opkocht, 
waarbij het als vanzelfsprekend tot een fusie met Opwaartsche Wegen kwam. Tegelijkertijd gingen 
ook het Christelijk Letterkundig Verbond en de Bond van Christelijk Letterkundige Kringen in 
Nederland samen, wat leidde tot het Verbond van Christelijk Letterkundige Kringen in Nederland. 
Opwaartsche Wegen werd het bondsorgaan. Laura Olivier, secretaris van het Verbond, leverde voor 
ieder nummer de berichten voor de rubriek ‘Bonds- en Kring-Nieuws’.47 

Van meet af aan werd in Opwaartsche Wegen discussie gevoerd over het wezen van de prote-
stants-christelijke letterkunde. Daarbij waren de verschillende redactieleden het erover eens dat het 
literaire niveau van de werken met een christelijke strekking vaak onder de maat was. Door de jaren 
heen streefde de redactie – met wisselende samenstelling – met het plaatsen van poëzie en proza 
van goede kwaliteit er dan ook naar de christelijke letterkunde op een hoger peil te brengen. Ook 
uitvoerige boekbesprekingen en ‘studies’ over literaire kritiek en andere letterkundige onderwerpen 
moesten hieraan een bijdrage leveren. 

Onduidelijk is in hoeverre Diet Kramer de ontwikkelingen in protestants-christelijk letter-
kundige kringen in deze periode heeft gevolgd dan wel zich in de discussies heeft gemengd. Ze 
heeft er zich voor zover bekend nooit over uitgelaten.48 Uitgaande van haar publicaties in Opgang 
en Opwaartsche Wegen staat echter vast dat ze in deze kringen verkeerde. Sterker, het lijkt erop 
dat ze zich er in het begin van haar loopbaan als schrijfster ook heeft thuis gevoeld. Uit een brief 
aan Laura Olivier van 31 juli 1928 blijkt namelijk dat Diet Kramer aanwezig was geweest op de 

45 Het bestuur van de Bond van Christelijk Letterkundigen in Nederland werd gevormd door H. van der Leek, J. van Ham, P.J. Risseeuw en 
Herman Post. 

46 De toenmalige uitgever was L.C. van Schaik, Bussum.
47 De fusie tussen de twee tijdschriften was met ingang van de nieuwe jaargang in 1926 een feit. De ondertitel van Opwaartsche Wegen 

werd vanaf maart 1926 ‘Bondsorgaan van het Verbond van Christelijk Letterkundige Kringen in Nederland’. Vanaf juli 1933 fungeerde 
Opwaartsche Wegen niet meer als Bondsorgaan. Het Verbond kwam toen met een eigen blad: De Brug : orgaan van het Verbond van 
Christelijk-Letterkundige Kringen in Nederland.

48 De houding van Diet Kramer tegenover godsdienstige kwesties lijkt vooral een persoonlijke worsteling te zijn geweest. In volgende 
hoofdstukken wordt hierop nader ingegaan.
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 Pinksterconferentie van het Verbond van Christelijk Letterkundige Kringen die dat jaar van 26 tot 
en met 29 mei op Kasteel Hardenbroek in Driebergen had plaatsgevonden. Ze schrijft dat ze het 
leuk vindt om de deelnemers aan de conferentie op de bijeenkomst van 6 augustus terug te zien. 
Uit het verslag van de conferentie blijkt dat ze niet alleen als deelnemer op Kasteel Hardenbroek 
aanwezig was geweest, maar bovendien een bijdrage aan de conferentie had geleverd door een van 
haar schetsen voor te lezen.49 

Overigens is niet waarschijnlijk dat Diet Kramer op dat moment lid was van het Verbond. In 
een ongedateerde brief aan Laura Olivier waarin ze zich als deelneemster opgeeft voor een volgende 
Pinksterconferentie – zeer waarschijnlijk die in 1929 – schrijft ze dat ze niet weet of ze wel voor 
aanmelding in aanmerking komt omdat ze ‘geen lid uwer Ver. ben. Wél ben ik vast medewerkster 
van “Opwaartsche Wegen”.’50

In de genoemde schetsjes van Diet Kramer in Opgang en Opwaartsche Wegen ontbreekt een 
godsdienstig standpunt. Daardoor lijkt het erop dat de aanwezigheid van een dergelijk perspectief 
voor de redacties van de twee tijdschriften geen absolute eis was. Bovendien lijkt publicatie van de 
betreffende verhalen erop te wijzen dat de redacties van beide tijdschriften overtuigd waren van de 
literaire kwaliteiten van Diet Kramer. Een aanwijzing daarvoor is ook het feit dat een paar jaar later 
nog enkele bijdragen van haar werden opgenomen in Opwaartsche Wegen, waaronder de schetsjes 
‘Conflict’ en ‘’t Gekooide vinkje’. Overigens is in ‘Conflict’, een verhaal over een gymnasiumleerling 
uit een eenvoudig milieu die zijn ouders ontgroeit, wel sprake van een christelijke strekking.51 

Los van de veronderstelde aansluiting bij protestants-christelijke kringen zocht Diet Kramer ook 
naar andere wegen om te publiceren. Dat was zeker niet zonder succes. Zo nam het ‘maandblad voor 
meisjes en vrouwen’ Leven en Werken, uitgegeven door de Maatschappij van Goede & Goedkoope 
Lectuur ofwel Wereldbibliotheek, het schetsje ‘Bloemen’ op.52 

Leven en Werken was in 1916 opgericht door Emilie C. Knappert en Annie Salomons, die ook 
de redactie vormden. Het tijdschrift richtte zich op meisjes vanaf ongeveer veertien jaar, ‘die werken 
moeten of willen werken met de bedoeling haar te helpen in haar drang naar ontwikkeling, in haar 
behoefte aan levensmoed en levensvreugde’, aldus de twee redactrices in het eerste nummer. Werken 
werd door hen gezien als een extra dimensie aan het leven, maar leven hield meer in dan werken. 
Om die reden plaatsten ze nadrukkelijk ‘Leven’ voorop in de titel. Het educatieve karakter van het 
blad blijkt uit hun voorwoord: 

Ons maandblad hoopt binnen het bereik van velen te brengen van het allerbeste, dat het leven geeft in 
natuur, in kunst, in het gedachte-, het wils-, het gevoelsleven van menschen. Het hoopt den weg te wijzen 

49 Het was de derde keer dat een dergelijke Pinksterconferentie werd georganiseerd. Brief van Diet Kramer aan Laura Olivier, d.d. 31 juli 1928 
( JV). Om welke bijeenkomst het 6 augustus 1928 gaat, is niet bekend, mogelijk van het Verbond van Christelijk Letterkundige Kringen. 
Een verslag en foto van de Pinksterconferentie 1928 is opgenomen in de Bijlage bij Opwaartsche Wegen, jaargang 6, nr. juni 1928.

50 Ongedateerde brief van Diet Kramer aan Laura Olivier ( JV). Op grond van de inhoud kan worden vastgesteld dat de brief in het voorjaar 
van 1929, na Pasen, is geschreven. De brief bestaat uit een formele aanmelding voor de Pinksterconferentie; daarnaast doet Diet Kramer 
verschillende privémededelingen in een meer persoonlijke stijl.

51 ‘Conflict’; ‘’t Gekooide vinkje’.
52 ‘Bloemen’. 
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naar de schatten van schoonheid en goedheid en waarheid, die de menschheid de eeuwen door voor ons 
heeft opgestapeld.53

Het idealisme dat uit deze intentieverklaring spreekt, kan worden gezien als late uiting van het zoge-
naamde ethisch feminisme, dat in het eerste decennium van de twintigste eeuw in Nederland was 
opgekomen, in navolging van ontwikkelingen in Duitsland. Deze vorm van feminisme legde de 
nadruk op de psychische verschillen tussen de seksen en vroeg op grond van de ‘specifiek vrouwelijke 
natuur’ rechten voor vrouwen. Daarbij verwijst het woord ‘ethisch’ naar het uitgangspunt van deze 
feministen: het gaat hen niet om het directe eigen belang van vrouwen maar om meer algemene, 
maatschappelijke belangen. Vrouwen zouden hieraan dankzij hun specifieke natuur een bijdrage 
kunnen leveren.54 Het feit dat Leven en Werken het accent legde op ‘leven’ en niet op ‘werken’, dat 
meer gericht is op de eigen ontwikkeling van vrouwen, sluit aan bij dit uitgangspunt en is illustratief 
voor het nogal behoudende karakter van het tijdschrift. 

Uit een brief van Nico van Suchtelen blijkt dat het de bedoeling was een tweede bijdrage van 
Diet Kramer in Leven en Werken te plaatsen:

In de eerste plaats: je “Lentekindje” is voor Leven en Werken aanvaard; ik hoop het spoedig aan de beurt te 
laten komen. Annie Salomons had er veel waardering voor, ik ook, al vind ik het nog een heel kleine tikje 
te sentimenteel, niet wat het onderwerp, maar wat de behandeling betreft. 

In geen enkele jaargang van Leven en Werken is ‘Lentekindje’ echter opgenomen. Wellicht is later 
alsnog van publicatie afgezien.55 

Daarna volgden in deze eerste fase van haar schrijverschap nog bijdragen in Ons Eigen Tijd-
schrift, De Vriend des Huizes en Deli in woord en beeld, tijdschriften met een uiteenlopend karakter. 
Het gezinsblad Ons Eigen Tijdschrift was in 1922 opgericht door cacao- en chocoladefabrikant 
Van Houten. De firma wilde ‘in samenwerking met een uitgelezen schare mannen en vrouwen van 
erkende onpartijdige reputatie op het gebied van kunst en wetenschap, haar reclame thans mede 
ten dienste te stellen van de bevordering der Nederlandsche cultuur’. Saillant detail betreffende 
de publicatie van ‘Hofjes-gebeuren’ in Ons Eigen Tijdschrift is het feit dat deze bijdrage door Diet 
 Kramer ‘mijn “eerste groote-menschen-schets”’ is genoemd.56 

De Vriend des Huizes was eveneens een familietijdschrift, vanaf 1891 maandelijks uitge geven 
door Neerbosch’ Boekhandel en met een duidelijk protestants-christelijke signatuur. Deli in 
woord en beeld was een weekblad dat vanaf 1925 onder redactie van De Deli Courant in Medan, 

53 Blom, De vlam van het menselijk denken, 112-114.
54 Naast het ethisch feminisme had zich in Nederland het ‘rationalistisch feminisme’ ontwikkeld, dat zich richtte op de erkenning van 

vrouwen als geestelijk ‘volledige mensen’. Daarbij was het uitgangspunt dat de specifiek vrouwelijke natuur niet is aangeboren maar 
aangeleerd. Van Boven, Een hoofdstuk apart, 162-163.

55 Brief van Nico van Suchtelen aan Diet Kramer, d.d. 2 juni 1927 (LM, collectie S.972 B.1b). Onderzocht zijn de jaargangen 1925-1933 
van Leven en Werken.

56 ‘Hofjes-gebeuren’; ‘De ballon’; ‘Kijrie Eleijson!’. Het citaat over Ons Eigen Tijdschrift is overgenomen uit Rietveld-van Wingerden, Jeugd-
tijdschriften in Nederland en Vlaanderen, 223-224. Aan Ons Eigen Tijdschrift werd onder meer meegewerkt door Jan Campert, Rie 
 Cramer, Emmy van Lokhorst, Catharina van Rennes, J.B. Schuil, Han G. Hoekstra en Elisabeth Zernike. De uitspraak over ‘Hofjes- 
gebeuren’ deed Diet Kramer in een brief aan Nico van Suchtelen, juni 1927 (LM, collectie K. 8631 B1). 
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 Nederlands-Indië werd uitgegeven. Het tijdschrift bevatte naast een politiek weekoverzicht, 
 getiteld ‘Wereldschouw’, bijdragen over onderwerpen als mode, techniek, sport, wetenschap, film 
en letter kunde. Ook korte verhalen, gedichten en feuilletons maakten deel uit van de inhoud.57 In 
het Kerstnummer 1928 van Deli in woord en beeld is Diet Kramers schets ‘Kijrie Eleijson!’ opge-
nomen. Onduidelijk is hoe dit verhaal, dat een uitgesproken christelijke strekking heeft, in deze uit-
gave terecht is gekomen. Voor zover bekend had ze toen nog geen connecties met Nederlands-Indië. 
Overigens werkten ook verschillende andere Nederlandse auteurs aan het luxe uitgevoerde nummer 
mee, onder wie Johanna Paulina Zoomers-Vermeer, Marie Schmitz, Henri van Wermeskerken, Jan 
Feith en Cissy van Marxveldt.58 

Haar vroege publicaties overziend kunnen in de activiteiten die Diet Kramer als beginnend 
schrijfster ondernam twee sporen worden onderscheiden. Het eerste spoor betreft de aansluiting 
die ze zocht in protestants-christelijke kringen, waarbij ze de kans kreeg om te publiceren in literaire 
tijdschriften als Opgang en Opwaartsche Wegen. Daarmee onderscheidde ze zich, net als schrijfsters 
als Wilma (1873-1967) en Hendrika Kuyper-van Oordt (1875-1941) die ook in deze christelijke 
tijdschriften publiceerden, van de meeste andere vrouwelijke auteurs, die over het algemeen indivi-
dueel optraden en zich niet aansloten bij een letterkundige groep.59 

Het tweede spoor betreft haar publicaties in enkele ogenschijnlijk willekeurig gekozen tijd-
schriften, zoals Leven en Werken, Ons Eigen Tijdschrift, De Vriend des Huizes en Deli in woord en 
beeld, waarmee ze wel het patroon van collega-schrijfsters volgde. Overigens valt daarbij op dat de 
meeste tijdschriften waarin Diet Kramer publiceerde slechts een bescheiden betekenis hadden in 
het literaire veld. Hun aanzien was in ieder geval minder groot dan dat van verschillende andere 
tijdschriften die regelmatig werk van vrouwelijke auteurs opnamen, zoals Nederland en Elsevier’s 
Geïllustreerd Maandschrift. Was haar drang om te publiceren zo groot dat ze daarbij de soms geringe 
betekenis van het medium voor lief nam?

Aan de hand van bovenstaande lijkt het erop dat Diet Kramer zeker ambitie had om met haar 
werk naar buiten te treden en als schrijfster te worden erkend, maar dat dit streven in de beginfase 
van haar schrijverschap nog tamelijk ongericht was. Enerzijds zocht ze publicatiemogelijkheden in 
letterkundige tijdschriften met enig aanzien, anderzijds stuurde ze haar schetsjes nogal lukraak naar 
tamelijk laag geklasseerde bladen. Het dubbele spoor roept de vraag op welke positie ze in deze begin-
jaren nastreefde in het literaire veld. Verderop in dit hoofdstuk zal hierop nader worden ingegaan. 

Stans van de Vijf-jarige
Duidelijk is dat de ambities van Diet Kramer verder reikten dan af en toe een schetsje publiceren 
in een of ander tijdschrift. Al gauw werkte ze aan haar eerste echte boek en dat kwam er ook. Stans 
van de Vijf-jarige verscheen in 1927 met illustraties van Willem Frederik Heskes (1891-1973) bij 

57 Deli in woord en beeld werd uitgegeven door Boekhandel N.V. De Deli Courant. De naam van het tijdschrift is ontleend aan het gebied 
waarin het verscheen. Deli is een kuststrook van ca. 20.000 km² op Noord-Sumatra. De hoofdstad is Medan. Het eerste nummer van Deli 
in woord en beeld verscheen op 28 augustus 1925.

58 Kerstnummer 1928 Deli in woord en beeld (Universiteitsbibliotheek Leiden (verder aangeduid met UBL), signatuur TS 12350).
59 Wilma is de schrijversnaam van Wilhelmina Vermaat.
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de Amsterdamse uitgeverij N.V. Drukkerij Jacob van Campen. De oplage was mogelijk 3000 exem-
plaren, wat destijds geen ongebruikelijk aantal was.60 

Onbekend is hoe het contact tussen Diet Kramer en deze uitgeverij tot stand is gekomen. Wel 
staat vast dat Van Campen niet de eerste uitgeverij was waaraan Diet Kramer haar debuutroman 
voorlegde. In februari 1927 werd het boek namelijk in het Nieuwsblad voor den Boekhandel aange-
kondigd als een van de boeken die ‘ter perse’ waren bij ‘de N.V. Boekhandel W. ten Have’.61 En aan 
Nico van Suchtelen schreef ze in juni 1927: 

Met mijn eerste boek loopt alles mij ook wel héél erg tegen. Ik heb nadat ik bij U ben geweest, twee keer met 
[mr] Keuls gesproken, en verleden week dachten we dat de zaak nog goed in orde zou komen. De Uit. Mij 
Kluitman te Alkmaar voelde er voor om het boek van Mijnheer ten Have over te nemen. Vrijdagmiddag ben 
ik nog naar Alkmaar geweest om met den heer Kluitman te spreken en toen vertelde hij me, dat het plan om 
’t boek uit te geven, op het laatste moment door verschillende redenen nog was afgeketst. Ik was bang dat 
hij ’t boek niet goed vond en vroeg hem ronduit of hij meende dat er, “niets in zat”. Maar dat scheen toch 
niet ’t geval te zijn. Hij beweerde tenminste dat hij, wanneer ik dadelijk bij hem was gekomen en niet reeds 
aan ten Have verbonden was, zeer zeker bereid was geweest, het werk behoudens enkele veranderingen aan 
te nemen. Hij sprak over een verkeerde opzet van den heer ten Have, over een te hooge prijs en een ouder-
wetsche druk, etc, etc. Op ’t ogenblik weet ik dus nog niet hoe het nu met de zaak zal loopen.’62 

Waarom Stans van de vijf-jarige uiteindelijk niet bij Ten Have is gepubliceerd, is niet bekend. 
De aankondiging in het Nieuwsblad voor den Boekhandel en de brief aan Van Suchtelen doen ver-
moeden dat het besluit daarover viel toen het productieproces al in volle gang was. In ieder geval 

60 Drukkerij Jacob van Campen werd in 1913 opgericht. Behalve als drukkerij was het bedrijf als uitgeverij werkzaam. In maart 1918 werd 
de firma een naamloze vennootschap onder de naam N.V. Drukkerij Jacob van Campen. M. van Dijk werd daarbij benoemd als directeur. 
In augustus 1924 kwam de leiding in handen van de uitgevers M.A. Rees en A.O.J. Rees. Het bedrijf was toen gevestigd op het adres O.Z. 
Voorburgwal 89 te Amsterdam. Eind 1970 is de uitgeverij opgeheven. Het fonds van de uitgeverij bestond in de jaren twintig uit romans, 
kinder- en jeugdboeken (o.a. ‘Jacob van Campen’s Geïllustreerde Jongens- en Meisjes-Bibliotheek’ onder redactie van A. Schabeek) en 
non-fictie als heraldiek, godsdienst, plantkunde, geneeskunde en kalenders (bron: UBA, Bedrijfsdocumentatie Jacob van Campen – 
Amsterdam, PPA 71 : 12, 13). Gegevens over de mogelijk eerste oplage van Stans van de Vijf-jarige zijn ontleend aan Heimeriks en Van 
Toorn, ‘Ene marssekorff mit prenten’, 633. Een bron voor deze informatie wordt niet genoemd. Tevens is het de vraag of de gegevens 
kloppen, omdat de publicatie van Stans van de Vijf-jarige hier in verband wordt gebracht met uitgeverij Holland: ‘Uitgeverij Holland 
werd in 1921 opgericht door J.B. van Ulzen. Aanvankelijk gaf hij slechts zo nu en dan een boek voor jonge mensen uit, zoals Diet Kramers 
De Bikkel, waarmee hij veel succes had. Om een indruk te geven van de belangstelling voor Diet Kramers werk: haar eerste boek, Stans 
van de Vijfjarige (1927) werd al tijdens de aanbieding van de 3000 exemplaren geheel verkocht.’ Navraag bij Nettie Heimeriks (e-mail 
d.d. 3 november 2014) bevestigde dat geen bronnenmateriaal met betrekking tot De hele Bibelebontseberg meer beschikbaar is. Destijds 
hebben Heimeriks en Willem van Toorn zich waarschijnlijk gebaseerd op mondelinge informatie van Rolf van Ulzen (1925-1994), de 
toenmalige directeur van uitgeverij Holland. Vergelijking van het oplagecijfer met de oplage van De uitgever en zijn bedrijf van J. Tersteeg, 
dat door de Nederlandsche Uitgeversbond is uitgegeven ter gelegenheid van de op 15 november 1930 georganiseerde Boekendag, maakt 
het mogelijk het oplagecijfer als hoog, gemiddeld dan wel laag te kwalificeren. De oplage van het genoemde geschenkboekje, dat was 
gericht op het totaal aan volwassen lezers in Nederland, bedroeg 35.000 exemplaren (bron: De Bakker en Arnolds, De vijftig boekenweek-
geschenken. Een oplage van 3000 exemplaren voor een jeugdboek lijkt daarmee een gemiddeld aantal. 

61 Nieuwsblad voor den Boekhandel, 94 (1927), nr. 16, 178. N.V. Boekhandel W. ten Have te Amsterdam combineerde een boekhandel met 
uitgeverij en was gevestigd op het adres Kalverstraat 154, Amsterdam, tot 1924 onder de naam Hövekers Boekhandel W. ten Have. De 
uitgeverij was gespecialiseerd in boeken op christelijk gebied, terwijl de boekhandel een meer algemene collectie had (bron: [Anoniem], 
Vier generaties rondom een boekhandel en uitgeverij, 41). 

62 Met ‘Mijnheer ten Have’ zal Wichert ten Have (1872-1966) zijn bedoeld. Hij was van 1906-1943 eigenaar van uitgeverij W. ten Have, 
Amsterdam. Wie de genoemde [mr] Keuls in de brief aan Nico van Suchtelen is, kon niet worden achterhaald. Brief van Diet Kramer aan 
Nico van Suchtelen, juni 1927 (LM, collectie K 08631 B1).
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moest Diet Kramer op zeker moment uitkijken naar een andere uitgever. Kluitman in Alkmaar leek 
een goede kandidaat, vooral na gesprekken met de onbekende meneer Keuls, maar de uitgeverij zag 
er uiteindelijk van af. Kort daarna moet het overleg met N.V. Drukkerij Jacob van Campen op gang 
zijn gekomen, want Stans van de Vijf-jarige is nog in 1927 verschenen.63 

Stans van de Vijf-jarige (1927), het romandebuut van Diet Kramer ( JV).

Hoofdpersoon in deze roman voor meisjes vanaf ongeveer veertien jaar is de zestienjarige Constance 
Tjadema, leerling van de vijfde klas van de hbs. Met haar vriendinnen Gé Mellaert en Nieki Caspars 
haalt Stans, zoals haar roepnaam is, dwaze streken uit op school, snoept ze dat het een lust is en deelt 
ze lief en leed. Met haar schoolwerk gaat ze over het algemeen serieus om. Thuis is ze behulpzaam, 
vooral als haar moeder ernstig ziek wordt. Haar hulp wordt in het grote gezin zeer gewaardeerd. 
Behalve Stans zijn er nog vijf thuiswonende kinderen: Tjerk, Huib, Bert, Rietje en Lou, respectie-
velijk 23, 20, 14, 12 en 10 jaar oud; Stans’ oudste zus Els is getrouwd en moeder van een zoontje. 

De gevoelige Stans denkt veel na, bijvoorbeeld over haar toekomst, over de verhoudingen thuis, 
en over godsdienstige kwesties. Soms voelt ze zich miskend, in ieder geval anders dan haar vrien-
dinnen die oppervlakkiger lijken te leven. Ze heeft een passie voor tekenen, wat door haar lerares op 
school wordt herkend als aanleg. De vader van haar vriendin Nieki die kunstschilder is, is eveneens 
enthousiast over haar tekenwerk. Na het eindexamen wil Stans naar de Kunstacademie, maar ze 
durft aanvankelijk de beslissing daarover niet te nemen. Ze vraagt zich af of ze voldoende talent 
heeft en of ze de teleurstellingen kan verwerken die ongetwijfeld zullen komen. Thuis is er weinig 
begrip voor die onzekerheid. Vooral haar vader snapt niet dat ze aarzelt. ‘Als je wil, dan wil je. Of ’t nu 

63 In een advertentie in Algemeen Handelsblad van 24 november 1927 bracht N.V. Drukkerij Jacob van Campen Stans van de Vijf-jarige 
onder de aandacht als ‘het meisjesboek van dit jaar’. 
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het een is of het ander.’64 Uiteindelijk beseft Stans dat ze risico’s niet uit de weg kan gaan en besluit ze 
zich aan te melden bij de Academie. ‘Ja, kom naar, Leven. Kom maar. Nu, nú ben ik bereid.’65

Illustratie van Willem Frederik Heskes (1891-1973) uit Stans van de 
Vijf-jarige (1927) ( JV).

Het hoofdthema in Stans van de Vijf-jarige is volwassenwording, je weg zoeken in het leven, en 
vooral ook durven leven naar idealen. Bij monde van kunstschilder Caspars stelt Diet Kramer de 
toekomst, het leven na het eindexamen, voor als een nieuw schetsboek dat gevuld moet worden:

Zoo blank en mooi, dat je er nauwelijks je stumperige potloodkrabbeltjes op durft te zetten. En toch moet 
je, want alles beter dan een mooi, blank levensboek met onbeschreven en onbeteekende bladen.66 

Het is een uitspraak die ook voor Diet Kramer zelf moet hebben gegolden. Haar levensboek zou 
dan kunnen worden vergeleken met een schoolschrift om haar verhalen in te noteren. Over haar 
ambitie schrijfster te worden zal ze zich net als Stans wel eens onzeker hebben gevoeld. Die onzeker-
heid was er bijvoorbeeld toen het vinden van een uitgever voor Stans spaak leek te lopen. Naar 
aanleiding hiervan schreef ze aan Van Suchtelen: 

Als er ooit een brief op tijd gekomen is, was het de uwe wel, want ik was juist in een wanhopige bui van 
plan, ’t schrijven voorloopig maar heelemaal te laten en me op de een of andere manier nuttig te maken.67 

64 Stans van de Vijf-jarige, 275.
65 Ibidem, 286.
66 Ibidem, 248.
67 Brief van Diet Kramer aan Nico van Suchtelen, juni 1927 (LM, collectie K 08631 B1). Ze refereert in deze brief aan het schrijven van Van 

Suchtelen d.d. 2 juni 1927 waarin hij haar laat weten dat haar schets ‘Lentekindje’ is geaccepteerd voor Leven en Werken. 
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Voor het ontwikkelen van haar schrijftalent was lef nodig, vooral ook omdat Diet Kramer opgroeide 
in een middenstandsgezin waarin ze met haar creatieve aspiraties nogal uit de toon viel. Ze moest 
haar weg als schrijfster geheel en al zelf uitzoeken, daarbij gesteund door een lerares, zoals eerder 
vermeld.68 In Stans van de Vijf-jarige heeft de vader van Nieki zo’n rol. Over het contact met de 
kunstenaar mijmert Stans: 

Zoo was het goed (…) te zitten voor een open venster, waardoor de voorjaarsgeur van jong gras binnen-
kwam. En naast een veel-ouderen vriend, die meeleefde met je werk en er in begreep, wat je niet uitleggen 
of vertellen kon.69 

Als opgroeiend meisje denkt Stans ook na over godsdienstige kwesties. Wat dat betreft heerst er in 
het gezin Tjadema een tamelijk vrije geest. Er is ruimte voor discussie en de oudste kinderen worden 
niet gedwongen om naar de kerk te gaan. Echt praten over godsdienst wordt er in het gezin niet 
gedaan. Stans is er blij om. ‘Ik heb het land aan menschen, die overal en op elk oogenblik van den 
dag kunnen preeken (…).’70 Voor haar is naar de kerk gaan overigens geen straf. Meestal gaat ze op 
zondag mee, maar het liefst gaat ze in haar eentje naar een avonddienst in de Nieuwe Kerk, waar het 
haar vooral om de sfeer gaat. De preek gaat meestal langs haar heen. Ze had, zoals in hoofdstuk 1 
reeds is geciteerd, ‘genoeg aan het groote, het machtige gevoel van inwijding’.71 

Op zeker moment gaat ze op catechisatie bij een jonge dominee, die zijn catechisanten leert dat 
het grote van God niet kan worden gezien. Dat je er soms iets van voelt, maar nooit helemaal bij kan. 

Ik wilde, dat jullie in een van deze oogenblikken aangeraakt, beroerd werden door de Hoogere dingen. 
Zooals het windje komt, en het water in duizend rimpels slaat, zoo moet de wind des Geestes komen en 
jullie slaan, eens en telkens weer, totdat je ten slotte behoort tot die menschen, die alles kunnen zien uit 
zich zelven en dan is het donker en droef en troosteloos. Maar die ook alles kunnen zien vanaf den berg van 
Gods Heerlijkheid, schoon en heerlijk en zij verheugen zich… 

Stans herkent daarin datgene waarover ze zelf vaak loopt te denken. Ze vraagt zich af of ze op de 
catechisatiebijeenkomsten een uitgangspunt zou kunnen vinden, ‘een vasten steun bij het oplossen 
van de vele problemen en vragen, waar om, in stille oogenblikken, haar gedachten konden rond 
cirkelen’, en ze besluit de bijeenkomsten te blijven bezoeken.72 

Het is duidelijk dat Stans naar houvast zoekt. Mogelijk is hier sprake is van een autobiografisch 
gegeven. Bekend is wat dat betreft dat Diet Kramer in aansluiting op de godsdienstige opvoeding 
die ze thuis had gekregen op zondag 28 maart 1926 belijdenis deed, een week voor Pasen. Ze was 

68 Apeldoorn e.a., Nederlandse keur, 5.
69 Stans van de Vijf-jarige, 190.
70 Ibidem, 152.
71 Ibidem, 23.
72 Ibidem, 155.
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toen bijna negentien jaar, een niet ongebruikelijke leeftijd voor deze gebeurtenis.73 Ter gelegenheid 
van haar belijdenis kreeg Diet Kramer van haar vader een bijbeltje, een uitgave van het Nieuwe 
Testament in de Statenvertaling. Het schutblad is voorzien van een opdracht: ‘Jezus dan zeide tot 
de twaalven: Wilt gijlieden ook niet henen gaan? Simon Petrus dan antwoordde Hem: Heere! tot 
Wien zullen wij heengaan?’, met daaronder: ‘Joh 6 : 67.68. Sloterdijk’.74

Bijbeltje dat Diet Kramer van haar vader kreeg ter gelegen-
heid van haar belijdenis op 28 maart 1926 (DM).

In Stans van de Vijf-jarige komt ook het aftasten van en nadenken over (liefdes)relaties als thema 
aan bod. Stans voelt zich aangetrokken tot Jan, de broer van haar vriendin Nieki. Het is vooral zijn 
oog voor schoonheid dat haar aanspreekt. Anderzijds constateert ze slapheid en egoïsme bij hem. 
Uiteindelijk ziet ze na een gesprek met zijn vader in dat hij niet de ware voor haar is. Tevens stelt ze 
vast dat ze nog niet rijp is voor ‘het gróóte – het echte’.75 

Ook over de relaties in het gezin denkt Stans na. Kritisch is ze over haar vader die vrijwel geheel 
opgaat in zijn werk, ‘die zich geen moeite gaf om hen te leeren begrijpen, die zich den tijd niet gunde 
om naar hen te luisteren en zoodoende eigenlijk niets van hen afwist en toch altijd weer nieuwe 
illusies maakte, nieuwe verwachtingen koesterde’.76 Haar moeder komt er beter af. Voor haar heeft 
Stans veel waardering. Moeder is dan ook haar voorbeeld. Duidelijk blijkt dat als haar moeder ziek 
is. ‘Ze moest flink zijn en zóó als Moeder haar graag zou willen zien. (…) Ze moest probeeren te zijn 
als Moeder, vol kleine zorgen en hartelijkheidjes voor de anderen.’77 

73 In de negentiende eeuw was het doen van belijdenis steeds meer gekoppeld aan de volwassenwording (bron: http://www.protestant.nu/ 
Encyclopedie/tabid/359/Page/belijdenis/Default.aspx; geraadpleegd 13 oktober 2014). Het is gebruikelijk dat het afleggen van de 
openbare geloofsbelijdenis plaatsvindt rond Palmpasen.

74 Het bijbeltje is thans in bezit van haar dochter Diedie Muller (DM), die het op 4 augustus 1944 in het interneringskamp van haar moeder 
kreeg. Niet opgehelderd is wat de toevoeging ‘Sloterdijk’ in de opdracht betekent. Mogelijk verwijst deze vermelding naar de vestigings-
plaats van de kerk waarin Diet Kramer belijdenis heeft gedaan.

75 Stans van de Vijf-jarige, 265.
76 Ibidem, 99.
77 Ibidem, 198.
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De houding van Stans ten opzichte van de ouders, en meer in het algemeen ten opzichte van 
 mannen en vrouwen, is in 1978 door dr. P.F.M. Fontaine (1921-2012) onder de loep genomen in 
een artikel in Jeugd en Samenleving.78 Hij analyseert daarin de verschillende karakters en stelt vast 
dat de mannelijke personages over het algemeen negatief worden neergezet – kunstschilder Caspars 
is een uitzondering. Daarentegen zijn er verschillende sterke vrouwelijke personages, Gé bijvoor-
beeld, Els, Stans zelf en bovenal Moeder Tjadema. Fontaine stelt de laatste voor als ‘Magna Mater’, 
‘een specifikatie van de oeroude myte van de Almoeder, de vruchtdragende, levensgevende albe-
heerseres, naar ’s-lands gelegenheid verdietst’. Met dit beeld geeft hij aan hoezeer haar moeder voor 
Stans een rolmodel is. Met haar wil Stans zich identificeren. Van haar kan en wil zij leren. Uitvoerig 
gaat Fontaine in op de rol van de moeder in het gezin en op haar inzicht dat die rol verandert bij het 
opgroeien van de kinderen. 

Dan kwam de tijd, dat je voelde, hoe je tekort schoot met al je liefde en toewijding. Dat je ze niet meer 
helpen kon, omdat hun idealisme, hun plannen, hun gedachtenwereld boven je uit groeide. En dan moest 
je op zij kunnen gaan voor anderen, die beter begrijpen en beter leiden konden. Je moest de tweede plaats 
kunnen innemen.79 

Zoals vermeld in hoofdstuk 1, heeft Diet Kramer verschillende malen in haar werk op opvallend 
positieve wijze een moederfiguur ten tonele gevoerd. Verderop in deze biografie zal dit aspect nader 
worden uitgewerkt, vooral ook omdat hieruit wellicht opvattingen kunnen worden afgeleid ten 
aanzien van het moederschap in het algemeen en ten aanzien van de moederrol die Diet Kramer 
ten opzichte van haar eigen kinderen wilde vervullen. Toen Diet Kramer Stans van de Vijf-jarige 
schreef – ze moet negentien zijn geweest op het moment dat ze de roman naar N.V. Boekhandel 
W. ten Have stuurde – was er echter nog lang geen sprake van moederschap. Toch had ze daarover 
kennelijk al ideeën.

Vroeg schrijverschap
Niet alleen de wijze waarop Diet Kramer moeder Tjadema neerzet in Stans van de Vijf-jarige valt op. 
Dat geldt ook voor haar uitwerking van het hoofdthema, het volwassen worden. Anders dan bij haar 
schetsjes over het kinderleven roept dit thema gekoppeld aan het hbs-leven op het eerste gezicht 
geen vragen op. Immers, haar eigen hbs-tijd lag nog vers in haar geheugen, zodat ze kon putten uit 
eigen ervaringen. Die ervaringen lijken vooral verwerkt in de veelvuldige scènes die op en rond 
school spelen, zoals het in hoofdstuk 1 beschreven voetbalslingerspel met de gymschoenen. Bij der-
gelijke scènes, waaruit onbezorgdheid spreekt, kan men zich gemakkelijk voorstellen dat ze uit de 
pen van een negentienjarige vloeien, zeker ook door het taalgebruik dat zich niet onderscheidt van 

78 Fontaine, ‘Er is geen man die deugt’. Het betreffende nummer van Jeugd en Samenleving bevat uiteenlopende artikelen, waarbij een 
overkoepelend thema ontbreekt. P.F.M. Fontaine was onder meer leraar geschiedenis aan het Sint-Ignatiuslyceum te Amsterdam; 
 vanaf 1970 was hij hoofd van de afdeling didactiek aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Ook schreef hij de vele malen herdrukte vijfdelige 
geschiedenis methode Van oermens tot wereldburger (1957-1961) (bron: Otterspeer, ‘De geleerdste man van Nederland’).

79 Stans van de Vijf-jarige, 285.
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tal van andere meisjesboeken. De vele vlot geschreven dialogen met woorden als ‘mal’, ‘jammeren’, 
‘proesten’, ‘dolleman’ en ‘baas’ als aanduiding voor schooldirecteur passen hierin. 

Anders is dat bij de manier waarop de worsteling van Stans rond haar toekomstplannen, haar 
reactie op de ziekte van haar moeder en haar gedachten over de gezinsverhoudingen zijn uitgewerkt. 
Een uitwerking waaruit, vooral door de toepassing van de monologue intérieur, ernst en toewijding 
 spreken. De onbezorgdheid is in die passages ver weg. Overduidelijk houdt Diet Kramer haar lezers 
dan een spiegel voor, zoals ze dat ook en in nog sterkere mate doet in haar latere romans.80 

Dit aspect van haar schrijverschap zal verderop in dit hoofdstuk nader worden uitgewerkt. Het 
feit dat ze haar lezers voor de eerste maal met dit thema confronteerde toen ze net van de school-
banken was, verdient hier evenwel aandacht. Hoe kwam ze ertoe om op die leeftijd een roman te 
schrijven met zo’n serieuze strekking? Er is geen enkele bron voorhanden die hierover uitsluitsel 
geeft. Hebben aanleg en karakter misschien een rol gespeeld? Een van de karaktertrekken die in 
de jeugdherinnering ‘Verlies en winst’ naar voren komen, is immers een zekere zwaartillendheid. 
Men kan zich echter ook afvragen of het feit dat Diet Kramer als jongste opgroeide in een groot 
gezin van invloed is geweest. Is ze vroegwijs geworden of anderszins gevormd door het van nabij 
meemaken van het wel en wee van haar oudere zuster en broers? Deze vraag kan op grond van hui-
dige sociaalwetenschappelijke inzichten niet zonder meer worden beantwoord. Uit vakliteratuur 
blijkt dat de plaats in het gezin tegenwoordig enigszins wordt gerelativeerd als bepalende factor voor 
volwassen persoonlijkheidskenmerken. Kinder- en jeugdpsychiater Frits Boer stelt bijvoorbeeld dat 
deze  kenmerken niet terug te voeren zijn 

op een enkel aspect, of het nu de plaats in de kinderrij is, erfelijke eigenschappen of meegemaakte levens-
gebeurtenissen. Daarvoor zijn er te veel wegen die naar Rome leiden en kan een aspect dat voor het ene 
kind de doorslag geeft (…) verschillen van iets dat bij het andere kind het meest invloedrijk lijkt te zijn (…), 
terwijl wij, als wij eerlijk zijn, vaak gewoon niet weten wat ons maakt tot wie we zijn. 

Daarbij realiseert hij zich dat er ook andere meningen zijn. ‘Dat komt omdat er maatschappelijk 
stellige overtuigingen bestaan over de typische kenmerken van oudste, middelste en jongste kin-
deren.’ Hij plaatst die overtuigingen in de categorie hardnekkige ‘sociale vooroordelen’ en denkt 
‘dat de belangrijkste reden om vast te houden aan de plaats in de rij als vormende factor is dat deze 
in de persoonlijke ervaring zo overtuigend lijkt’. Het biedt mensen de mogelijkheid om bepaalde 
persoonlijkheidskenmerken te verklaren. Volgens hem beïnvloedt de beleving van de plaats in de rij 
iemands ‘attributies’, dat wil zeggen zijn interpretatie van de werkelijkheid.81 

Los van genoemde inhoudelijke zaken kan het gegeven dat Diet Kramer bij de publicatie van 
Stans van de Vijf-jarige pas twintig jaar was, opvallend worden genoemd. Neem daarbij in ogen-
schouw dat haar schetsjes toen al gedurende zo’n drie jaar her en der in tijdschriften werden gepubli-
ceerd, dan kan worden geconcludeerd dat er bij Diet Kramer sprake is van een vroeg schrijverschap. 

80 Het thema van het volwassen worden komt bijvoorbeeld ook in Ons Honk (1928), De Bikkel (1935) en Roeland Westwout (1937) aan de 
orde. Ook deze romans gaan over jongeren die worstelen met levensvragen en op zoek zijn naar hun plaats in de maatschappij. 

81 Prof. dr. Frits Boer is emeritus hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie. Boer, Broers en zussen van speciale en gewone kinderen, 60-61. 
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Het feit dat ze contact had met verschillende tijdschriften die werk van haar opnamen, doet boven-
dien vermoeden dat ze al op jonge leeftijd als schrijfster serieus wilde worden genomen. Dat roept 
de vraag op in hoeverre haar vroege schrijfactiviteiten pasten in de tijd. Waren er meer vrouwen die 
op jonge leeftijd debuteerden of was Diet Kramer een uitzondering? 

De veronderstelling bestaat dat vrouwen over het algemeen later debuteren dan mannen. Daar-
voor zijn ook wel argumenten aangedragen. Zo noemt Erica van Boven in een artikel in Nederlandse 
letterkunde een aantal vrouwelijke auteurs uit verschillende tijdvakken die een tamelijk hoge leeftijd 
hadden toen hun eerste roman werd gepubliceerd. Hoewel er zeker ook voorbeelden zijn van laat 
debuterende mannelijke auteurs, lijkt het erop ‘dat het vrouwelijk schrijverschap zich in een vrij laat 
stadium manifesteert en zich op een andere wijze ontwikkelt dan dat van mannelijke auteurs’.82 

Uitgaande van deze voorzichtige conclusie zou Diet Kramer met een debuutleeftijd van twintig 
jaar bij Stans van de Vijf-jarige afwijken van dit patroon. Eigen onderzoek wijst echter uit dat er 
meer schrijfsters waren die al op jonge of tamelijk jonge leeftijd hun eerste roman of dichtbundel 
publiceerden, zeker ook in de eerste decennia van de twintigste eeuw, dus het tijdvak waarin Diet 
Kramer voor het eerst van zich deed spreken. Binnen de categorie meisjesboekenschrijfsters is Top 
Naeff (1878-1953) een van de bekendste voorbeelden. Haar School-Idyllen verscheen in 1900; ze 
was toen 22 jaar. Emmy van Lokhorst (1891-1970) debuteerde in 1917 met Phil’s amoureuze peri-
kelen en was toen 26 jaar. En Cissy van Marxveldt (1889-1948) was 28 jaar bij het verschijnen van 
haar romandebuut Game-and Set! in 1917. 

Ook op het terrein van de volwassenenliteratuur zijn er schrijfsters in deze periode die jong 
debuteerden. Annie Salomons (1885-1980) was twintig toen haar dichtbundel Verzen verscheen 
in 1905, Jo de Wit (1894-1973) was 25 bij verschijning van haar debuut De branding (1919) en 
Carry van Bruggen (1881-1932) was 26 toen haar roman In de schaduw (1907) uit werd gebracht.83 
Een eenduidig antwoord op de vraag of en in hoeverre de vroege schrijfactiviteiten van Diet Kramer 
in de tijd pasten, is dus niet mogelijk. Op dit punt zou nader onderzoek moeten worden verricht. 
Wel staat vast dat Diet Kramer erg jong was toen ze zich als schrijfster manifesteerde. 

Reacties op Stans van de Vijf-jarige
Kort na verschijning werd in het St. Nicolaasnummer van het Algemeen Handelsblad een korte 
bespreking van Stans van de Vijf-jarige opgenomen. De recensie zal bij Diet Kramer geen vreugde-
kreten hebben ontlokt. Niet dat er een echt kwaad woord in staat, maar de toon is enigszins neer-
buigend: ‘Je bent niet alleen Stans, een Stans als alle Stansen, je bent Stans van de H.B.S., de groote 
H.B.S., de vijfjarige H.B.S.!’ Woorden waaruit weinig enthousiasme spreekt. Stans van de Vijf-jarige 
is een meisjesboek als vele andere meisjesboeken, lijkt het impliciete oordeel. De recensent heeft 
echter ook de ernst van het boek opgemerkt, vooral in het slot van het verhaal waarin Stans zich 
bereid toont het leven te aanvaarden. Het stukje eindigt dan ook redelijk positief: ‘Zooiets hadden 

82 Tot de laat debuterende vrouwelijk auteurs die Van Boven noemt, behoren onder meer Maria Dermoût (63 jaar), Jacoba van Velde 
(50  jaar), Josepha Mendels (45 jaar), Margriet de Moor (47 jaar), Anna Enquist (46 jaar), Elisabeth Keesing (49 jaar), Aya Zikken 
(39 jaar), Margaretha Ferguson (39 jaar) en Marga Minco (37 jaar). Voorbeelden van mannelijke auteurs met een laat romandebuut zijn 
onder meer A. Alberts (41 jaar) en F.B. Hotz (54 jaar). Van Boven, ‘Institutionele literatuursociologie en genderstudies’.

83 Gegevens over de genoemde schrijfsters zijn ontleend aan www.dbnl.org, geraadpleegd 6 oktober 2014.
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we van Stans nauwelijks kunnen denken, en daarom is haar boek toch wel geschikt voor andere 
Stansen van wie niemand het had kunnen denken.’84 

P.H. Muller (1901-1964) van Opwaartsche Wegen heeft meer waardering, maar mogelijk is zijn 
oordeel enigszins beïnvloed door het feit dat hij Diet Kramer kende als ‘medewerkster aan ons blad 
en aan het vroegere “Opgang”’. Hij schrijft: 

Het is levendig geschreven, heeft een doorloopende dialoog van zeldzame geestkrachtigheid en kent een 
afwisseling van situaties en voorvallen die ik geneigd ben grandioos te noemen. (…) Het boek tintelt van 
gezonden humor, is gedrenkt in een vitaliteit die tegelijk het bewijs is van bezonkenheid zoowel als van het 
wars-zijn van sentimentaliteit. 

Daarnaast noemt hij het boek ‘niet hinderlijk Christelijk’ en dat mag zeker opvallend worden 
genoemd in een tijdschrift ‘op christelijken grondslag’. Verder pleit hij voor een vervolg op het boek: 
‘Het komt mij voor, dat Diet Kramer haar lezeressen een dienst bewijzen zal, als ze hen vertelt hoe 
het Stans verder gaat.’85 

Ook in De Rotterdammer werd een bespreking opgenomen. Diet Kramer had deze vooral te 
danken aan haar eerdere schetsjes waarin volgens recensent Willem Evers 

reeds het vermogen uit [komt], om het kleinste ding diepte en achtergrond te verleenen. En dit is zeker een 
bewijs voor de echtheid van haar talent, dat het veilig het buitengewone kan ontberen en zich bepalen tot 
het eenvoudige, hetgeen ons zoo oud-bekend en gewoon voorkomt. Haar levendige fantasie omdroomt en 
verbeeldt deze gewone dingen en gebeurtenissen, en doet daardoor plotseling de belangrijkheid en schoon-
heid ervan zien met ontroering, verheuging en dankbaarheid. 

Juist vanwege de kwaliteit van de schetsen vindt de criticus ‘haar eerste grootere werk’ een ‘nadere 
beschouwing’ waard. De titel van zijn stuk, ‘Jonge belofte’, is daarbij veelzeggend voor zijn oordeel: 

Zij weet een zóó goede verbeelding van de werkelijkheid te geven, dat het ons niet meer als verbeelding, als 
droom, aandoet, maar de levende werkelijkheid zelf lijkt, echter gezien in ander licht, hetwelk de  gewoonste 
dingen waarde doet verkrijgen. 

Evers noemt de roman een echt christelijk boek: ‘Het is de groote verdienste, dat in dit werk van 
binnen uit die stille, vaak onaanwijsbare kracht van een Christelijke overtuiging werkt, die in zijn 
eenvoud niet noodig heeft zich met teksten of vrome woorden te tooien.’86 

In minder verheven taal wordt waardering voor Diet Kramers debuutroman uitgesproken in 
jeugdboekengids De kleine vuurtoren: ‘Een fleurig verhaal van H.B.S.-meisjes, dat iets meer geeft dan 

84 [Anoniem], ‘[over: Stans van de Vijf-jarige]’. 
85 Muller, ‘Stans van de Vijfjarige’. Diet Kramer heeft inderdaad een vervolg op Stans van de Vijf-jarige geschreven: ‘Het kostbaar geschenk’. 

Feuilleton Bijvoegsel bij De jonge vrouw : geïllustreerd christelijk tijdschrift, 13 (1930-1931). In hoofdstuk 3 zal dit worden besproken.
86 Evers, ‘Jonge belofte’. Willem Evers is een pseudoniem van schrijver/recensent Pieter Korthuys (1898-1993). 
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alleen de blijde alledag-gebeurtenissen. Stans, die eerlijk rekenschap wil geven van de vele indrukken 
die zij krijgt, is een sympathiek jong menschenkind. 14-17 j.’87 In het katholieke tijdschrift Boekzaal 
der geheele wereld werd het boek eveneens opgemerkt. Het oordeel van de anonieme recensent is 
wat betreft het godsdienstige aspect niet onverdeeld positief: ‘Meer voor protestantsche lezers, dan 
voor onze katholieke jeugd, wie zoo’n natuurgetrouwe kijk op een modern vrijzinnig-protestantsche 
gezin beter onthouden worde.’88

Hoewel de eerste druk van het boek niet direct werd gevolgd door een tweede – die kwam pas in 
1941 – werd er van tijd tot tijd nog aandacht aan Stans van de Vijf-jarige besteed. Zo besprak Nynke 
van Hichtum het boek in 1934 in Het Kind. Ook zij was positief: ‘Een boek, dat de jonge lezeressen 
over veel dingen aan het denken brengt.’89 

Familieomstandigheden
Onbekend is hoe er in het gezin Kramer is gereageerd op de verschijning van het eerste boek van 
Diet Kramer. Haar nicht Annemarie van Wolde suggereert dat het schrijverschap van het jongste lid 
van het gezin wel als iets bijzonders werd gezien. ‘Ze was het pareltje van de familie.’90

Kort na de publicatie van Stans van de Vijf-jarige waren er echter andere zaken die de aandacht 
vroegen. Op 16 december 1927 overleed Pauwel Hendrik Kramer, 61 jaar oud.91 Zoals gezegd, 
werden op 17 december in De Telegraaf drie overlijdensadvertenties geplaatst, een van Jacoba, de 
kinderen en kleinkinderen, een van zoon en compagnon Kees Kramer, en een van het personeel 
van de firma P.H. Kramer & Zoon. In de laatste wordt gesproken van ‘onze zeer geachte Patroon’.  
Op maandag 19 december werd Pauwel Hendrik begraven op de Oosterbegraafplaats aan de Kruis-
laan.92 Na de begrafenis vond een gezamenlijke boerenkool-met-worstmaaltijd plaats. De vierjarige 
Paul Mulder, het zoontje van Johanna en Ben Mulder-Kramer, speelde toen wat met zijn eten.  Terwijl 
hij zijn stuk worst verstopte onder de boerenkool, zei hij: ‘Ik ga opa begraven.’ Een opmerking die op 
dat moment weinig passend was, maar waar later in de familie smakelijk om is gelachen.93

Hoe Diet Kramer op het overlijden van haar vader heeft gereageerd, is onduidelijk. De enige 
verwijzing van haar hand naar deze droevige gebeurtenis is de eerder genoemde brief aan haar vrien-
din Riek Bakker die er, zoals vermeld, met ‘echt verdriet’ om had gehuild.94 

87 Kluit en Lobo, De Kleine Vuurtoren (1928) 10.
88 [Anoniem], ‘Voor de jeugd’.
89 Van Hichtum, ‘Nog eens over goede boeken’. Na 1941 verschenen nog verschillende herdrukken van Stans van de Vijf-jarige. In 1948 

verscheen de zesde druk bij N.V. Drukkerij Jacob van Campen. De zevende druk in 1953 verscheen bij uitgeverij Holland, Amsterdam, 
nadat deze uitgeverij de titel op een veiling had gekocht (e-mail Nettie Heimeriks, 3 november 2014). In 1973 verscheen de laatste 
druk – de negende – terwijl het boek in 1982 door Dedicon, Grave als luisterboek werd uitgegeven. De reacties op deze uitgaven waren 
overwegend positief.

90 Interview Annemarie van Wolde, d.d. 26 november 2014.
91 Volgens Diedie Muller (interview d.d. 11 september 2014) vertelde Diet Kramer vroeger over een opa die gestorven was aan tuberculose. 

Mogelijk was dat Pauwel Hendrik Kramer. Daarbij was het verhaal dat hij veel rookte en daarmee moest stoppen, maar dat niet wilde 
omdat hij zijn hele leven had gerookt. Bij Annemarie van Wolde is niets bekend over tuberculose als doodsoorzaak. Volgens haar was 
grootvader Pauwel Hendrik nooit ziek en is hij plotseling gestorven aan een hartinfarct (interview d.d. 26 november 2014).

92 Thans heet deze begraafplaats De Nieuwe Ooster.
93 Interview Annemarie van Wolde, d.d. 26 november 2014.
94 Brief van Diet Kramer aan Riek Bakker-Dik, d.d. 19 juni 1957 (RB).
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De dood van Pauwel Hendrik Kramer had vanzelfsprekend consequenties voor de firma. Kees Kramer 
nam de leiding over, wellicht daarbij gesteund door zijn moeder. Het is niet waarschijnlijk dat er door 
het overlijden financiële problemen ontstonden, noch voor de firma noch voor het gezin Kramer. Uit 
de Memorie van Successie die op 15 augustus 1928 is opgemaakt, blijkt dat het gemeenschappelijke 
bezit van Pauwel Hendrik en Jacoba Kramer na aftrek van schulden ruim veertienduizend gulden 
bedroeg. Na verrekening van de begrafeniskosten en de uit te keren bedragen van twee afgesloten 
levensverzekeringen leverde dit een ‘zuiver saldo der nalatenschap’ op van ruim fl. 7500,-, omgerekend 
naar de huidige tijd een bedrag van € 56.274,80.95 De erfgenamen van Pauwel Hendrik Kramer – zijn 
vrouw Jacoba, hun zes kinderen en Gerhardina Kramer, de dochter uit zijn eerste huwelijk – hadden 
daarbij recht op 1/8 deel, wat neerkwam op bijna fl. 950,- per persoon.96 

De relatief gunstige financiële positie van het gezin Kramer lijkt een aanwijzing dat Diet Kramer 
waarschijnlijk niet hoefde bij te dragen aan het gezinsinkomen. En dit verklaart wellicht het gegeven 
dat uit geen enkele bron blijkt dat ze ergens langdurig werkzaam is geweest. De reeds genoemde 
bronnen over haar werkkringen geven de indruk dat ze geen van alle van lange duur zijn geweest. 
Haar tijdsbesteding in de eerste jaren na de middelbare school lijkt vooral te hebben bestaan uit het 
volgen van cursussen en het beoefenen van de schrijfkunst. Het lijkt er verder op dat Diet Kramer 
door haar geringe verplichtingen volop tijd had voor het onderhouden van contacten alsmede voor 
uitstapjes en vakantiereizen. Uitstapjes waren er onder meer naar de Olympische Spelen die van 
28 juli tot en met 12 augustus 1928 in Amsterdam plaatsvonden. Welke wedstrijden ze heeft bijge-
woond, is niet bekend, maar zeker is wel dat ze genoot van dit sportevenement.97 Eerder die zomer 
verbleef ze enige tijd op Texel, zo blijkt uit een brief aan Risseeuw.98 Ook in een brief aan Laura 
Olivier refereert ze aan een vakantie op Texel, in het bijzonder noemt ze het bezoek aan de Texelse 
kermis. Waarschijnlijk is dat het verblijf op Texel een inspiratiebron voor haar is geweest. Ruim een 
jaar later verscheen namelijk in Opwaartsche Wegen de novelle ‘Wannes Jan’ die op het eiland speelt. 
In diezelfde brief aan Olivier doet ze tevens verslag van een bootreis naar Noorwegen, waarover 
verderop in dit hoofdstuk meer.99

Niet alleen haar schrijverschap, ook het feit dat ze nogal eens op stap was en reizen maakte, 
droeg bij aan de uitzonderingspositie die Diet Kramer in het gezin had. Haar zuster Johanna, die 
van jongs af moest helpen in het huishouden, was er wel eens jaloers op. Toch verwende ze haar 
zusje ook. Als er een feestje was of andere activiteit waar Diet Kramer acte de présence moest geven, 
zorgde Johanna, die goed kon naaien, dikwijls voor passende kleding.100

Relaties 
In het letterkundige circuit was Diet Kramer eveneens actief. De genoemde briefwisselingen met 
mensen als Nico van Suchtelen en later P.J. Risseeuw zijn daarvan een voorbeeld. Wat betreft Van 

95 http://www.iisg.nl/hpw/calculate2-nl.php; geraadpleegd 23 oktober 2014.
96 Memorie van Successie van de nalatenschap van Pauwel Hendrik Kramer (NHA, Memories van Successie 1927, Amsterdam, kantoor 2).
97 Interview Diedie en Lex Muller, d.d. 14 september 2012.
98 Brief Diet Kramer aan P.J. Risseeuw, d.d. 14 juni 1928 (HDC, archief P.J. Risseeuw, collectienr. 198).
99 ‘Wannes Jan’. In hoofdstuk 3 wordt nader ingegaan op de novelle ‘Wannes Jan’. Brief Diet Kramer aan Laura Olivier, 31 juli 1928 ( JV). 
100 Interview Annemarie van Wolde, d.d. 26 november 2014.
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Suchtelen moet er ook sprake zijn geweest van een meer persoonlijk contact. Zo zond ze hem de 
groeten aan zijn ‘vrouw, Käthe en Paul’.101 

Belangrijk voor haar contacten in protestants-christelijk letterkundige kringen was haar aan-
wezigheid bij de Pinksterconferentie in 1928. Naast Laura Olivier leerde ze er onder meer Harmen 
(Han) van der Leek en ene Tom, vermoedelijk Tom de Bruin (1907-1940), kennen.102 

In het bijzonder is de ontmoeting met de dan 33-jarige Harmen van der Leek belangrijk geweest. 
Aan de hand van correspondentie binnen het Verbond van Christelijk Letterkundige Kringen 
kan worden gereconstrueerd dat Diet Kramer en Van der Leek in de zomer of het vroege najaar 
van 1928 kortstondig verloofd zijn geweest. Zo schreef een zekere Max van Leeuw in september 
1928 aan Laura Olivier dat hij geen uitnodiging had ontvangen voor de overigens druk bezochte 
verlovings receptie en daarom maar had geschreven.103 In een volgende brief suggereert hij dat de 
verloving al weer voorbij is:

Je weet het natuurlijk al van Han en Diet. Ik kan er niet over oordeelen, dus zwijg er maar liever over, hoe-
wel ik het niet goed kan begrijpen als er geen diepere gronden zijn dan alleen maar uiteenloopende ideeën 
over literatuur.’104 

Kennelijk was Van Leeuw niet op de hoogte van het feit dat de breuk vooral veroorzaakt lijkt te zijn 
door verschillen in geloofsbeleving, zoals nog zal blijken.

De verloving, het verbreken ervan en het gedrag van Diet Kramer zorgden voor nogal wat 
beroering in de protestants-christelijke literaire wereld. In ieder geval uitte Piet (P.H.) Muller zijn 
bezorgdheid erover aan Laura Olivier, waarbij mogelijk ook nog een relatie tussen Diet Kramer en 
Tom de Bruin een rol speelde: 

Tom’s besluit lijkt me bijzonder goed. Ik voor mij heb den indruk, dat ik ben uitgepraat. Diet stuurt mij 
met een kluitje in het riet. Ik hoop van harte, dat jij je kans nog een poosje behoudt, maar als de geruchten 
juist zijn gaat ze in deze maand nogal veel uit met verschillende heeren. We zullen moeten afwachten. ’t Is 
een ongelukkig schaap. Ik zal weer naar ze toe gaan, hoewel ik er niets van verwacht. Maar we zijn niet 
verantwoord indien we niet het uiterste deden. 

101 Brief van Diet Kramer aan Nico van Suchtelen, juni 1927 (LM, collectie K 08631 B1). Met de vrouw van Nico van Suchtelen wordt zijn 
tweede echtgenoot Tosa van der Werff bedoeld. Kate en Paul waren de kinderen van Tosa uit haar eerste huwelijk met Theo Op de Coul. 
Volgens Esther Blom, kleindochter van Nico van Suchtelen, waren de Van Suchtelens zeer gastvrij. Iedereen was er welkom. Gezien de 
vertrouwelijke toon van de correspondentie is het niet ondenkbaar dat Diet Kramer wel eens op bezoek is geweest in hun huis op het 
adres Admiraal De Ruijterweg 547. E-mail Esther Blom, d.d. 1 oktober 2014.

102 Brief Diet Kramer aan Laura Olivier, d.d. 8 juni 1948 ( JV). Tom de Bruin was aanvankelijk bestuurslid van de Rotterdamse afdeling 
van het Verbond van Christelijk Letterkundige Kringen en trad later toe tot het hoofdbestuur. Als voorzitter leidde hij verschillende 
Pinksterconferenties (bron: De Groot, ‘Tom de Bruin’). 

103 Brief van Max de Leeuw aan Laura Olivier, d.d. 18 september 1928 (Collectie Titia Uitman, verder aangeduid met TU). Over Max 
van Leeuw zijn geen nadere gegevens bekend. Zijn brief is verstuurd vanuit Bussum. Onderzoek in het Stadsarchief Bussum en het 
Streekarchief Gooi- en Vechtstreek te Hilversum heeft geen resultaat opgeleverd. Mogelijk was hij lid van de Kring Utrecht van het 
Verbond van Christelijk Letterkundige Kringen en kende hij als zodanig Laura Olivier, die tot 1930 secretaris van deze Kring was (e-mail 
Titia Uitman, d.d. 12 december 2014). 

104 Brief van Max van Leeuw aan Laura Olivier, d.d. 30 november 1928 (TU).
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In de woorden ‘ongelukkig schaap’ klinkt een nogal neerbuigend soort medelijden door. Of Diet 
Kramer op de hoogte was van het feit dat ze over de tong ging, is niet vastgesteld. Mogelijk ging ze 
destijds contacten enigszins uit de weg. In een volgende brief schrijft Muller namelijk: 

Van Diet hoor of zie ik niets. Sinds zij de boeken die ze nog van me had me heeft terug bezorgd en het haar 
blijkbaar min wenschelijk voorkwam, dat ik ze bij een bezoek halen kwam, zie ik geen reden, haar weer op 
te zoeken, omdat ik het gevaar vermijden wil, van indringerig te schijnen. Men kan iets voor iemand doen 
maar dat heeft een begin en ook een einde. Blijkbaar heb ik, hetgeen door mijn persoon haar gezegd moest 
worden gezegd en is mijn taak afgeloopen. Fiat. Ik blijf haar genegen, want ik heb de gewoonte, geschon-
ken vriendschap nimmer op te zeggen en hier is daar allerminst reden toe. Ik hoop voor haar het beste en 
moet alleen met leedwezen zeggen, dat ik de draad kwijt ben met haar. Daar hiermede evenwel voor ’t 
 algemeen weinig of niets verloren is gegaan vind ik het best. De kwestie of Tom haar ooit krijgt is nu van 
geen belang meer sinds ook hij de plaats heeft ingenomen tegenover die vraag, die ons beiden al veel eerder 
de beste leek voor hem. Als jij evenwel wat voor Diet doen kunt, dan zooveel te beter. Het is jou trouwens 
ook beter toevertrouwd.105

Het liefdespad van Diet Kramer ging dus bepaald niet over rozen. De finesses zijn onbekend doordat 
er nagenoeg geen andere dan de genoemde bronnen zijn over haar relaties in deze jaren.106 Daarnaast 
is er nog de reeds genoemde ongedateerde brief aan Laura Olivier waarin ze zich aanmeldt voor de 
Pinksterconferentie van 1929. Ze vraagt Laura of die het haar wil laten weten wanneer Han van der 
Leek en Bep Boom, zijn nieuwe geliefde, samen ook aanwezig zullen zijn. Mocht dat het geval zijn, 
dan zou ze ook wel komen, ‘maar me dunkt dat eenige “preparationen” dan niet overbodig zullen 
zijn’. Ze sluit deze passage af met: ‘En nu genoeg gezwamd over dit onappetijtelijk geval’, wat doet 
vermoeden dat de kwestie haar nog zwaar op de maag lag.107 

Ten slotte licht ze in ‘Kort geding’ nog een tipje van de sluier over deze periode op: 

Eerste liefde: een veel oudere man, (Diet 21 jaar… voor het eerst een vrij onbewust verlangen om van zichzelf 
verlost te worden door een ander dan X. Ook doordat die oudere man autoritair is, vooral in zijn (streng 
Calvinistische geloof )). De verloving ketst af. Noch X noch D kunnen voldoende geloof opbrengen. Allicht 
niet…. ze moesten het nog leren zichzelf te verliezen om zichzelf te behouden. O wat een medelijden heeft 
X met Diet en Diet met X. Hoe gekwetst, hoe ontdaan, hoe verongelijkt en verdrietig. Verder van dàt, wat 
te eniger tijd een oplossing had of zou kunnen worden…, alle liefde overgebracht op de naaste en via de 
naaste op God. 

105 Brieven van P.H. Muller aan Laura Olivier, d.d. 29 december 1928 en 14 maart 1929 (TU).
106 De kinderen van Diet Kramer zijn bijvoorbeeld niet op de hoogte van de verloving met Harmen van der Leek. Nicht Annemarie van 

Wolde kan zich de verbintenis wel herinneren, vooral ook omdat Van der Leek later haar leraar Duits zou zijn op het Hervormd Lyceum in 
Amsterdam. Ze vond dat tamelijk lastig, omdat hij de verloving zou hebben verbroken. Ze herinnert zich eveneens dat Van der Leek bij het 
gezin Kramer op bezoek kwam en dan meeat (interview Annemarie van Wolde, d.d. 26 november 2014). Binnen de familie Van der Leek 
is de verloving bekend, maar nadere informatie ontbreekt (e-mailwisseling met Frederike van der Leek, 5 september - 14 november 2013).

107 Ongedateerde brief van Diet Kramer aan Laura Olivier uit voorjaar 1929 ( JV).
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Haar verwarring was groot, ‘want het bloed van de ouders komt in de gevechtslinie. Zwaar geschut! 
De garde sterft…. de garde geeft zich nooit over. Nimmer!’

Wat Diet Kramer precies met deze laatste woorden heeft bedoeld, is onbekend. Is het ‘bloed van 
de ouders’ haar eigen geloofsachtergrond die ze niet wil of kan opgeven? Of verwijzen deze woorden 
naar een zekere assertiviteit en vasthoudendheid die ze van huis uit heeft meegekregen? Een en 
ander klinkt behoorlijk dramatisch. Duidelijk is in ieder geval dat de verbroken verloving haar moet 
hebben aangegrepen. Tegenover de buitenwereld wilde ze dat niet laten merken, haar houding was 
‘stoer doen en druk en echt flink’. Troost lijkt ze bij zichzelf te hebben gezocht: ‘X weet wel hoe Diet 
eigenlijk lijdt en vecht en d’r best doet.’ De breuk heeft ook gevolgen voor haar geloof: ‘volkomen 
negatief. Gemeen van God om me zo in de steek te laten.’108 

Behalve haar ontreddering maakt het citaat duidelijk dat, zoals gezegd, een verschil in geloofs-
beleving de oorzaak van de verbroken verloving is geweest. Gegevens over de aard van dat verschil ont-
breken echter, behalve dat Diet Kramer in ‘Kort geding’ suggereert dat haar beleving van het geloof te 
licht was in de ogen van haar verloofde. Op grond van het feit dat Diet Kramer zich erg gekwetst heeft 
gevoeld door de breuk, lijkt het aannemelijk dat de andere partij de verbintenis verbrak.109

De naam van de verloofde noemt ze niet in de terugblik op haar leven, maar op grond van de 
eerder vermelde gegevens uit de brieven aan Laura Olivier kan in de eerste plaats aan Harmen van 
der Leek worden gedacht, zoals gezegd een van de voormannen in de discussie over de identiteit van 
de protestants-christelijke letterkunde.110 De hier geciteerde passage uit ‘Kort geding’ zou echter 
ook betrekking kunnen hebben op het contact dat Diet Kramer heeft gehad met de 43 jaar oudere 
kunstenaar Hendrik van Steenwijk (1864-1937), in zijn tijd onder meer bekend als ‘schilder van 
Noorwegen’.111 

Aanleiding om te veronderstellen dat het tussen haar en Van Steenwijk om een meer dan opper-
vlakkige vriendschap ging, is een in de familie bewaard gebleven schilderij van een Noorse fjord, dat 
Diet Kramer volgens haar dochter van de kunstenaar heeft gekregen toen ze als achttienjarige met hem 
op vakantie was in Noorwegen. De relatie met deze veel oudere man zou serieus zijn geweest, ‘maar 
er kon niks van komen vanwege geloofsverschillen. Zij was hervormd en hij streng calvinistisch.’112 
Een aanwijzing dat Diet Kramer Hendrik van Steenwijk rond haar achttiende heeft gekend, is een 
in het archief van Van Steenwijk aanwezig knipsel van haar schetsje ‘Camielke’, met daarop in hand-

108 ‘Kort geding’ (DM). In hoofdstuk 3 wordt nader ingegaan op de houding van Diet Kramer ten opzichte van het geloof.
109 Zie ook bladzijde 113, noot 106.
110 In 1931 trouwde Harmen van der Leek vervolgens met Elisabeth (Bep) Boom (1906-1956), met wie hij zes kinderen kreeg. Het jongste 

kind heeft hij nooit gekend. Het werd geboren na zijn dood op 17 november 1941. Hij werd toen in de duinen bij Bloemendaal gefu-
silleerd, nadat hij op 25 september van dat jaar was gearresteerd wegen betrokkenheid bij hulp aan Engelse piloten (bron: http://www.
corkint.info/html/schrijvers_leek.htm; geraadpleegd 4 november 2014).

111 Van Steenwijk maakte verschillende reizen naar Noorwegen, o.a. in 1905, 1923 en 1926. Hij was zeer onder de indruk van het Noorse 
landschap en legde dit vast in tal van schilderijen. Rond 1925 ontwierp hij enkele affiches voor de Koninklijke Hollandsche Lloyd ter 
bevordering van het toerisme naar Noorwegen (bron: http://hethistorischatelier.blogspot.nl/2012/09/vergeten-kunstenaars- hendrik-
van.html; geraadpleegd 5 november 2014).

112 Interview Diedie, Lex en Ingrid Muller, d.d. 14 september 2012. Dochter Diedie gebruikte de term ‘verloving’ voor de relatie tussen Diet 
Kramer en Hendrik van Steenwijk. Diet Kramer zou vroeger in dezelfde bewoordingen met haar dochter over het contact met de schilder 
hebben gesproken. De naam Hendrik van Steenwijk is daarbij niet gevallen. Het is echter niet waarschijnlijk dat er sprake is geweest van 
een officiële verbintenis. Mogelijk zijn in het gesprek tussen moeder en dochter over de herkomst van het schilderij de relaties van Diet 
Kramer met enerzijds Hendrik van Steenwijk en anderzijds Harmen van der Leek met elkaar gecombineerd. 
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schrift ‘Bewaren’.113 Van een reis naar Noorwegen toen ze achttien was, dus in 1925, is evenwel 
niets bekend. Wel staat vast dat ze in 1928 een bootreis naar Noorwegen heeft gemaakt. In de brief 
die ze 31 juli 1928 naar Laura Olivier stuurde, schrijft ze dat ze ‘kersversch uit Noorwegen (juist 
drie uur in huis)’ is. Op de terugreis was ze ‘vrééselijk zeeziek’ geweest, maar verder is er een en al 
enthousiasme over de trip. ‘De reis was schit- en schitterend. Denderend. Mooi. Nee, daar weet ik 
geen woorden voor, hoor! Daar krijg je geen verslag van.’ Ook laat ze zich er niet over uit of ze in 
haar eentje of in gezelschap de reis heeft gemaakt. Wel schrijft ze over enkele ontmoetingen. 

Weet je met wie ik op de reis ook kennis heb gemaakt. Met die Wielenga, waar jij nog mee gezeild hebt. We 
hebben haast alle tochten samen gemaakt en Zaterdagavond zijn we met ons drieën, Geert Wielenga, z’n 
vriend Jan van Gelderen en ik (zei de gek) in Bergen aan den zwier geweest. Erg zwierig was ’t anders niet, 
want je raakt langzaam maar zeker doodmoe op zoo’n tocht. ’s Avonds laat naar bed en ’s ochtends zoo 
tusschen 5 en zes weer op. Je had me zoo in den vroegen morgen moeten hooren mopperen. Treurig 
 gewoon! Eén nacht zijn we opgebleven om de zon te zien opkomen. Maar ze kwam heelemaal niet op, want 
er schoof een bank voor. En we waren zoo koud – alsmaar vanwege de zon. Toch was ’t mooi daar tusschen 
de fjorden.114 

In het reisverslagje staat geen woord over Hendrik van Steenwijk. Het lijkt dan ook niet waarschijn-
lijk dat hij haar heeft vergezeld tijdens die reis. Ook lijkt er geen sprake van te zijn dat de twee elkaar 
in Noorwegen hebben ontmoet. Toch kan een kortstondig contact met Van Steenwijk niet worden 
uitgesloten. Een passage in de roman Onrustig is ons hart, die Diet Kramer vele jaren later zou schrij-
ven, zou hiernaar kunnen verwijzen. In dit verhaal heeft hoofdpersoon Henriët op nog jonge leeftijd 
verschillende ontmoetingen met de veel oudere musicus Otto. De eenzame Henriët waardeert zijn 
aandacht en belangstelling voor haar. Als hij haar op een avond in zijn armen neemt en zegt dat hij 
van haar houdt, is ze oprecht gelukkig. Een paar dagen later geeft hij haar echter te kennen dat hij 
als ‘oude kerel’ een ‘dwaze flater’ heeft begaan. Ook vertelt hij dat hij is getrouwd en teruggaat naar 
Amerika. Vervolgens stuurt hij ‘Henriëtje’, een bittere ervaring rijker en een illusie armer, weg.115 
Is Diet Kramer zoiets overkomen met Van Steenwijk, die sinds 1896 getrouwd was met Bastiana 
Petronella Huizer (1870-1949) en dat tot zijn overlijden in 1937 is gebleven? 

Overigens, en dat is wellicht nog opmerkelijker, valt in de genoemde brief aan Laura Olivier 
ook de naam Harmen van der Leek niet, terwijl ze op dat moment mogelijk met hem verloofd 
was. Of moest de verloving nog komen? Een optie is ook dat de relatie toen al weer verbroken was. 
Ze schrijft in de betreffende brief aan Laura Olivier wel dat ze een ‘razend drukken tijd achter de 
rug’ had. ‘Druk van vervelende en druk van leuke dingen.’ Die vervelende dingen expliciteert ze 
niet. ‘Laten we ’t maar liever alleen over de leuke [dingen] hebben!’ Een van die leuke dingen was 

113 Het knipsel bevindt zich in een ongedateerd schrift met dagboekaantekeningen over een reis naar Noorwegen (Nederlands Instituut 
voor Kunstgeschiedenis (verder aangeduid met RKD), Archief Hendrik van Steenwijk, inventarisnr. NL-HaRKD.0207).

114 Brief Diet Kramer aan Laura Olivier, d.d. 28 juli 1928 ( JV).
115 Onrustig is ons hart, (zevende druk; Amsterdam [ca. 1944]; verder aangeduid met Onrustig is ons hart) 33-35.
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ongetwijfeld de reis naar Noorwegen, waarvan ze haar indrukken in 1930 verwerkte in het verhaal 
‘Achterblijvers’ in Het meisjes-jaarboek.116 

Het enigszins hilarische verhaal over Lou en Joop – twee Amsterdamse meisjes met het hbs- 
diploma net op zak – die een bootreis naar Noorwegen maken, bevat passages die duidelijk met 
kennis van zaken zijn geschreven. De fjorden en bergen die de meisjes onderweg zien, wekken hun 
ontroering op voor het land. ‘Dit trotsche, donker ongenaakbare land’ is de gedachte die bij Lou 
opkomt. ‘Ik geloof dat je eigenlijk een land niet alleen moet kennen, maar dat je het moet begrijpen’, 
zegt ze tegen haar vriendin Joop.117 Een uitspraak waaruit een diepe indruk blijkt. 

De prijsvraag

Ons Honk werd in 1928 opgenomen in de reeks Bekroonde Boeken 
van uitgeverij Van Holkema & Warendorf ( JV).

Mogelijk leed de schrijfproductiviteit van Diet Kramer onder alle liefdesperikelen. Aan Risseeuw 
schreef ze half juni 1928 dat ze ‘den laatsten tijd haast niet’ werkte. Als verklaring geeft ze gezond-
heidsproblemen op, wat plausibel klinkt in de formeel gestelde brief.118 Maar gezien de  turbulentie 
in haar privéleven is het de vraag of dit de werkelijke reden was van de door haar genoemde vermin-
derde productiviteit. Anderzijds kan ook sprake zijn geweest van een terugslag van eerdere inspan-
ningen. Uit haar publicaties en verdere activiteiten blijkt immers dat ze serieus werk maakte van haar 
loopbaan als schrijfster. Terwijl ze in 1927 nog naar een uitgever zocht voor Stans van de Vijf-jarige, 

116 ‘Achterblijvers’. De jeugdroman De Bikkel (1935) bevat eveneens een verwijzing naar Noorwegen: de moeder van hoofdpersoon Inger 
Horstink is een Noorse. Zie ook hoofdstuk 4.

117 ‘Achterblijvers’, 24. 
118 Brief Diet Kramer aan P.J. Risseeuw, d.d. 14 juni 1928 (HDC, archief P.J. Risseeuw, collectienr. 198).
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was ze bijvoorbeeld al aan een tweede boek bezig. ‘Op ’t oogenblik weet ik dus nog niet hoe het met 
de zaak zal lopen. Ik werk nu maar dubbel hard aan mijn prijsvraag-boek (…)’, schreef ze toen aan 
Nico van Suchtelen.119 

Met die prijsvraag doelde ze op de wedstrijd die uitgeverij Van Holkema & Warendorf had uit-
geschreven. De aankondiging daarvan was begin januari 1927 in de redactionele kolommen van ver-
schillende kranten opgenomen, waaronder Algemeen Handelsblad: ‘Van Holkema & Warendorf ’s 
Uitgevers Maatschappij heeft twee prijsvragen uitgeschreven en wel een voor het beste meisjesboek 
en een voor het beste jongensboek. Als prijs is voor elk boek een bedrag van f 1000 uitgeloofd.’120 Een 
forse prijs. Omgerekend zou dit thans ruim € 7500,- zijn.121 De uitgeschreven wedstrijd was gericht 
op het verbeteren van de kwaliteit van kinderboeken en het vergroten van het auteursbestand. 

Reeds sedert jaren is geklaagd over het gehalte van de jongens- en meisjesboeken. Verschillende commissies 
werden samengesteld om deze kinderlectuur te beoordeelen en de goede boeken aan te bevelen. Om te 
komen tot een serie boeken, waarvan men vooruit weet, dat ze in alle opzichten zouden voldoen, hebben 
wij onze prijsvragen uitgeschreven. Wij hadden daarbij een tweede doel voor oogen en wel om  aankomende 
auteurs aan te moedigen, sluimerende talenten te doen ontwaken en nieuwe auteurs te ontdekken, die wat 
aan onze jongens en meisjes te vertellen hebben. 

Er was een gerenommeerde jury samengesteld om het publiek te laten zien dat de wedstrijd een 
serieuze zaak was. ‘Maar om onze prijsvragen het vertrouwen van het publiek te geven en verzekerd 
te zijn, dat het beste gekozen zou worden, hebben wij een jury van hoogstaande vrouwen en  mannen 
uitgenoodigd (…).’122 In de jury voor het meisjesboek zaten drie schrijfsters van naam, Top van 
Rhijn-Naeff, Anna van Gogh-Kaulbach en J.P. Zoomers-Vermeer; in de jury voor het jongensboek 
zaten eveneens bekende schrijvers, C.Joh. Kieviet, Theo Thijssen en A.B. van Tienhoven.

Mogelijk had Diet Kramer de aankondiging van de prijsvraag zelf in de krant gelezen. Of was 
ze er door een vriendin op geattendeerd, zoals ook wordt beschreven in Eindexamen 1940? In deze 
meisjesroman uit 1940 wordt hoofdpersoon Bertie de Lank door haar vriendin Eef Hadema aan-
gespoord mee te doen aan een schrijfwedstrijd. Bertie aarzelt. Ze is zich ervan bewust dat ze kan 
verliezen bij de schrijfwedstrijd of, nog erger, dat ze te horen krijgt dat haar verhaal ‘snert’ is. Zou 
ze dat kunnen verdragen? Zou ze dan haar droom om schrijfster te worden opgeven? Ze spreekt 
zichzelf ernstig toe. Als ze een afwijzing niet zou kunnen verdragen, zou ze als schrijfster niets waard 
zijn, vindt ze. Dan zou immers blijken dat ze niet voldoende overtuigd van zichzelf is. Uiteindelijk 
besluit ze mee te doen, omdat ze de noodzaak voelt om dingen op te schrijven: 

Het was ook ernst geweest en een diepe aandacht, die ze alleen maar geven kon aan dit werk, die ze voor 
niets anders ter wereld had. En als je het zo bekeek, was het voor haar toch wel degelijk een noodzaak 

119 Brief van Diet Kramer aan Nico van Suchtelen, juni 1927 (LM, collectie K 08631 B1).
120 Algemeen Handelsblad, 3 januari 1927. Ook waren advertenties geplaatst, onder meer in Nieuwe Rotterdamsche Courant van 5 januari 1927.
121 http://www.iisg.nl/hpw/calculate2-nl.php; geraadpleegd 20 oktober 2014.
122 Folder ‘Bekroonde boeken voor jongens en meisjes’ (UBA, PPA 586 : 1).
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 geweest over al die dingen te schrijven, want ze kon niet buiten de ernst en aandacht, die ze alleen maar gaf 
aan de regels op het papier.123 

Waren dit ook overwegingen van Diet Kramer geweest toen ze voor de keuze stond om al dan niet 
aan de wedstrijd mee te doen? Net als Bertie in het verhaal had ze een positieve beslissing genomen. 
Misschien had daarbij een rol gespeeld dat Stans van de Vijf-jarige net bij uitgever W. ten Have lag 
toen de prijsvraag was aangekondigd en ze dus waarschijnlijk de handen vrij had om aan een nieuwe 
roman te beginnen. Eveneens is denkbaar dat ze verheugd was over de wedstrijd, omdat die haar de 
mogelijkheid bood zich nog meer als schrijfster te manifesteren. In Eindexamen 1940 schrijft de 
hoofdpersoon haar boek in het geheim. Haar familie houdt ze erbuiten. Wellicht deed Diet hetzelfde. 

De door Van Holkema & Warendorf ingestelde jury ontving 143 manuscripten, waarvan bij 
de eerste schifting honderd terzijde werden gelegd. Over het restant werd zwaar gediscussieerd. 
‘Een nadere beoordeeling had tengevolge, dat een ernstige bespreking moest plaats vinden in een 
bijeenkomst der juryleden, waar tenslotte een keuze werd gedaan uit 8 copieën, die voor de prijzen 
in aanmerking kwamen.’124 

De uitslag van de wedstrijd werd in november 1927 in verschillende dagbladen bekend-
gemaakt.125 In de categorie meisjesboeken werd de eerste prijs toegekend aan Tine Cool (1887-
1944) voor haar boek Wij, met ons vijven, in Rome, en bij de jongensboeken was Marie C. van 
 Zeggelen (1870-1957) de winnaar met Averij. Naast de eerste prijzen werden nog zes boeken 
bekroond, drie meisjesboeken en drie jongensboeken. Ons Honk van Diet Kramer behoorde tot de 
drie meisjesboeken, samen met Het Beugeljong van Anna Hers (1885-1968) en Didi’s avonturen van 
Chr. ( Johanna Christina Adriana) Moresco-Brants (1870-1940). De bekroonde jongensboeken 
waren Onder de Duinkerkers van G.C. (Godfried Christiaan) Hoogewerff (1857-1935), De stem in 
het bosch van L.D.A.P. (Louise Dorothea Adriana Petronella) van Son (1894-1965) en Keesie Oranje 
van Kees Valkenstein (1862-1952). Welke argumenten de jury’s hadden gehad voor hun keuzes, is 
niet bekend. Juryrapporten zijn niet beschikbaar.126

Voorzien van een speciale band met opdruk ‘Bekroonde Boeken’ verschenen de boeken vervol-
gens in de periode 1 september – 15 november 1928. Uitgeverij Van Holkema & Warendorf beval 
ze van harte aan: ‘Wij meenen hiermede aan de Nederlandsche jongens en meisjes in Holland en in 
de Koloniën een achttal uitnemende boeken aan te bieden.’127 

123 Eindexamen 1940, 70-71.
124 Folder ‘Bekroonde boeken voor jongens en meisjes’ (UBA, PPA 586 : 1).
125 ‘Uitslag der prijsvraag’, Algemeen Handelsblad, 27 november 1927; ‘Letterkunde : Prijsvraag voor een jongens- en meisjesboek.’, De Gooi- 

en Eemlander, 29 november 1927.
126 Ros, ‘Een bekroning uit 1928’.
127 Folder ‘Bekroonde boeken voor jongens en meisjes’ (UBA, PPA 586 : 1).
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Door middel van advertenties in verschillende kranten bracht uitgeverij 
Van Holkema & Warendorf de Bekroonde Boeken onder de aandacht ( JV).

Voor Diet Kramer was de bekroning ongetwijfeld een belangrijke erkenning en mogelijk kwam de 
uiteindelijke publicatie van haar tweede meisjesroman op het juiste moment. Na een zomer vol 
liefdes perikelen moet de verzorgde uitgave welhaast een welkom lichtpunt zijn geweest. Toch kan 
enige teleurstelling over het feit dat de eerste prijs aan haar voorbij was gegaan, niet worden uitge-
sloten. Was dat de reden dat ze in Eindexamen 1940 de hoofdpersoon wel liet winnen?128

Ons Honk is net als Stans van de Vijf-jarige een combinatie van vermaak en ernst. Vermaak van-
wege de vele streken die de zeventienjarige hoofdpersoon Charry (Charlotte) van der Walen en 
haar vriendinnen Juul, Loek, Fré en Hil in en buiten school – de vijfjarige hbs – uithalen. Het 
luchthartige karakter van hun omgang blijkt uit de naam van de club die ze hebben opgericht, de 
Never-Mind-band. Het doel van de club is onduidelijk, maar het komt erop neer dat ze lak hebben 
aan de regels op school en veel kattenkwaad uithalen. Daarbij is het lidmaatschap van de club strikt 
voorbehouden aan leerlingen die daarmee instemmen. 

Het serieuze aspect van het verhaal betreft ook hier de toekomstplannen van de hoofdpersoon. 
De zeventienjarige, nogal vrijgevochten Charry, oudste dochter in een moederloos gezin waarin 
een ‘juf ’ de scepter zwaait, heeft haar plannen klaar. Na het behalen van het hbs-diploma wil ze in 
Amsterdam letteren studeren en op kamers gaan wonen. Ze stelt zich er veel van voor. Ze wil ‘haar 
leven groot maken… en ze wou het gaaf houden. Als je toch wilde, beslist wilde… dan moest het toch 
lukken’.129 Als de huishoudster langdurig afwezig is en het gezin min of meer op drift raakt, krijgt ze 
echter een groeiend gevoel dat er een beroep op haar wordt gedaan om de ‘verlaten post’ in het gezin 
op te vullen. Dat maakt haar onzeker en levert een hevige strijd op. ‘Het moest en het kon niet… het 
kon niet en ’t moest en waar was het eind, de oplossing van deze nijpende, beklemmende vragen?’130 
Een innerlijk ‘gesprek’ met haar overleden moeder geeft de doorslag: ze zal thuisblijven en haar taak 
in het gezin vervullen, niet omdat het ‘moet’ maar omdat het ‘mag’. En ook hiervan zegt ze: ‘als ik 
toch wil, dan kan het niet mislukken’.131 

De les die Diet Kramer haar lezers voorhoudt, is dat het leven soms een andere weg wijst dan 
je voor ogen hebt en dat je die te aanvaarden hebt. Overigens vertoont de rol die de moederfiguur 

128 In Eindexamen 1940 wint hoofdpersoon Bertie fl. 500,- met haar boek, omgerekend zou dat thans om een prijs van ongeveer € 4000,- 
gaan (http://www.iisg.nl/hpw/calculate2-nl.php).

129 Ons Honk, 146.
130 Ibidem, 201. 
131 Ibidem, 235.
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in het verhaal heeft duidelijke overeenkomsten met die in Stans van de Vijf-jarige. In beide boeken 
heeft de moeder van de hoofdpersoon een voorbeeldfunctie, zij het dat de moeder van Charry in 
Ons Honk is overleden. 

Wat betreft het godsdienstig perspectief kan worden vastgesteld dat dit in Ons Honk nagenoeg 
ontbreekt. Het geloof komt alleen aan de orde in een gesprek dat Charry en haar vriendinnen  hebben 
met ‘scheper’ Krijn, die doordrongen is van de grootsheid van de natuur, van Gods aanwezigheid, en 
daar op heel eenvoudige wijze naar leeft.132 Mogelijk speelt hierbij een rol dat Diet Kramer het boek 
schreef naar aanleiding van de door Van Holkema & Warendorf uitgeschreven prijsvraag. Deze uit-
geverij was van oorsprong christelijk georiënteerd, doch had deze wortels in de loop van het tijdvak 
1914-1940 vrijwel geheel losgelaten.133 Een verhaal met een algemeen- menselijke strekking paste 
beter in het fonds dan eentje met een duidelijk christelijk accent. Wellicht heeft Diet Kramer hier 
rekening mee gehouden.

Dat Ons Honk over het algemeen positief werd ontvangen, zal Diet Kramer ongetwijfeld goed 
hebben gedaan. De redactie van De Kleine Vuurtoren schreef bijvoorbeeld: 

De goed geteekende figuur van Charrie, haar strijd tusschen verlangen naar vrijen studietijd en het sterker 
wordend besef thuis noodig te zijn, geven dit frissche meisjesboek meer beteekenis dan alleen de aan-
stekelijke joligheid van de dwaze “Never mind band”. 

Ook uit de woorden van de recensent van De Hollandsche revue spreekt waardering: ‘De schrijfster 
heeft heel goed het echte “bakvischje” getypeerd en de meisjes zullen zeker verlangend uitzien naar 
meer boeken van deze begaafde schrijfster.’ Hetzelfde geldt voor het oordeel van Hein Hoeben in 
Boekzaal der geheele wereld: ‘Het gebeuren wordt vlot verteld en psychologisch vaak fijn ontleed.’134 

Die waardering bleef door de jaren heen. Zo plaatste de Commissie voor Schoolbibliotheken, 
ingesteld door het Genootschap van leraren aan Nederlandse gymnasia en de algemene Vereniging 
van leraren bij het middelbaar onderwijs in Nederland, de tweede druk van het boek uit 1935 op 
de Lijst van beoordeelde en goedgekeurde boeken, 1928-1938, een lijst waarop alleen titels werden 
opgenomen waartegen ‘geen enkel ernstig bezwaar’ bestond.135 Andere goedgekeurde titels waren 
onder meer: C. Asscher-Pinkhof, Tante Griet (1934); Clémence Bauer, Zangvogeltje (1930); R.W. 
 Doodewaard-Godschalk, Beroepsfilm (1932); Sanne van Havelte, Het complot (1937) en Felicie 
Jehu, Een pittig ding (1932).

Na de Tweede Wereldoorlog werden nog twee herdrukken van Ons Honk uitgegeven, in 1948 
de derde en in 1953 de vierde druk. Ook werd het verhaal in 1949 in opdracht van de Christen 

132 Ibidem, 228.
133 ‘Van Holkema & Warendorf, die van oorsprong christelijk hervormde wortels heeft, schaart zich onder de neutrale zuil en ontwikkelt 

met behulp van boekenlijsten en aantrekkelijk uitgegeven brochures een eigen commercieel beleid om het lezen en de verkoop van 
 boeken te bevorderen’, schrijven Toin Duijx & Joke Linders in De Goede Kameraad, 42.

134 Kluit en Lobo, De Kleine Vuurtoren (1928) 9; [Anoniem], [over: Ons Honk]; Hoeben, ‘[over: Ons Honk]’.
135 Commissie, Lijst van beoordeelde en goedgekeurde boeken, 13. De vermelding van Ons Honk op de Lijst is gebaseerd op een recensie in 

Weekblad voor gymnasiaal en middelbaar onderwijs, 32 (1935) 1328: ‘Met genoegen kondig ik deze herdruk aan. Een fleurig meisjesboek 
(klasse II en hoger).’ 
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Jonge Vrouwen Federatie door J.W. van Zijl bewerkt tot een toneelstuk in vijf bedrijven. Of het stuk 
ook op de planken is gebracht, is niet bekend.136 

Poëticale uitspraken137 
Net als bij haar schetsjes over het kinderleven kan bij Stans van de Vijf-jarige en Ons Honk de vraag 
worden gesteld hoe Diet Kramer ertoe is gekomen dergelijke meisjesromans te schrijven. Voor 
wat betreft het schoolleven zal ze ongetwijfeld geïnspireerd zijn door haar eigen hbs-tijd. Het is 
echter niet ondenkbaar dat ze bij het schrijven ook inspiratie vond in boeken die ze had gelezen. 
Aannemelijk is bijvoorbeeld dat Diet Kramer School-Idyllen (1900) van Top Naeff kende. Sterker, 
er zijn enkele inhoudelijke overeenkomsten tussen het beroemde boek van Naeff en Stans van de 
Vijf-jarige. Zo openen beide verhalen met een bijeenkomst van een vriendinnengroepje bij een van 
de hoofdpersonen thuis. Een bijeenkomst waarop stevig wordt gesnoept en schoolzaken worden 
besproken. Verder doen de woon- en leefomstandigheden van Stans’ vriendin Gé Mellaert denken 
aan die van Jet van Marle in School-Idyllen. Gé groeit op bij een strenge tante en Jet bij een dito tante 
en oom. Tevens is er in beide boeken een scène over spieken waarbij aanvankelijk de verkeerde wordt 
beschuldigd en klasgenoten ervoor zorgen dat dit wordt rechtgezet. Een andere overeenkomst 
betreft de kunstavonden die in Stans voorkomen. Die avonden, waarop onder meer wordt gedecla-
meerd en gemusiceerd, doen denken aan de bijeenkomsten van de Kunstclub die in School-Idyllen 
wordt opgericht door Jet en haar klasgenoten. 

Dat Diet Kramer waardering had voor Top Naeff blijkt uit een door haar geschreven artikel 
over kinder- en jeugdboeken uit 1935. Daarin rekent ze Naeff tot de ‘zeer goede auteurs’ uit de 
beginjaren van het Nederlandse meisjesboek, door haar ‘bakvisboek’ genoemd. Andere schrijfsters 
uit die tijd die haar goedkeuring hadden, zijn Anna Hubert van Beusekom (1882-1926) en Tine van 
Berken (1870-1899). 

Kritisch is ze in het artikel over de enorme stroom meisjesboeken die daarna op gang was geko-
men. In een groot aantal meisjesromans vindt ze ‘de oppervlakkigheid ontstellend en onrustbarend’. 
Ze vindt dat het schrijven vaak als een te gemakkelijke taak is opgevat. 

Ik heb eens iemand horen spreken over “het katterig gezanik om een jongen” in de meeste meisjesboeken. 
Ik moet die beoordeelaar wel gelijk geven. Ik zou hier, wanneer de ruimte mij daartoe niet ontbrak, citaat 
na citaat kunnen geven om de verbluffende oppervlakkigheid, banaliteit en grofheid dier “liefderijke” ver-
halen aan te tonen. Op de eerste bladzijde staat dan gedrukt: (10 tot 15 Jaar). Op de laatste verschijnen 
prompt de gladde ring en de bloemen ten tonele.

Diet Kramer geeft in genoemd artikel ook aan hoe het volgens haar wel zou moeten. ‘Wie voor jonge 
mensen schrijft en het daarbij nauw neemt met de verantwoordelijkheid die op hem komt te rusten, 
zal zich voortdurend rekenschap moeten afleggen.’ Die rekenschap betreft vooral het wezen van de 

136 De derde en vierde druk van Ons Honk zijn enigszins ingekort. Zo ontbreekt hoofdstuk VI waarin wordt verteld over de kerstviering van 
het gezin Van der Walen. Ons Honk : toneelspel in 5 bedrijven. 

137 Een deel van deze paragraaf is eerder gepubliceerd in: Van der Veer, ‘Het katterig gezanik om een jongen’.
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doelgroep en de taak die de auteur heeft ten opzichte van die groep. ‘Het opgroeiend meisje voelt 
zich vaak vereenzaamd, ze weet geen woorden te vinden voor dat wat in haar is. Zelfs de vertrouwe-
lijke omgang met de ouders kan zich in deze jaren sterk wijzigen.’ De auteur kan dan een rol spelen. 

Hier kan de vreemde, de ongeziene en onbekende, helpen en leiden, de nadruk leggen op het werkelijk 
belangrijke, de talrijke moeilijkheden en problemen met voorzichtige woorden naderen. Deze vreemde kan 
met haar geschreven woorden een zuiver en klaar begrip voor waarachtige levenswaarden doen groeien.

Geen geringe taak die ze auteurs, in het bijzonder schrijfsters – ze noteert immers ‘haar’ – oplegt. 
Degene die naar haar mening het gestelde ideaal het dichtst benadert, is de vrijzinnig-protestantse 
schrijfster Catharina Magdalena van Hille-Gaerthé (1881-1958), die bekend is geworden door 
jeugdboeken waaruit ‘diepe levensernst’ spreekt alsmede ‘Hollandse gezelligheid’ en ‘een zekere 
intellectualiteit’, aldus Richard van Schoonderwoerd den Bezemer, die onderzoek deed naar de 
geschiedenis van de vrijzinnig protestantse jeugdliteratuur in Nederland. Pedagogisch verant-
woorde boeken met een boodschap, ‘zonder daarbij boodschapperig over te komen’. Diet Kramer 
verwoordt haar waardering voor het werk van Van Hille-Gaerthé met: ‘Haar boeken: “Aan de Zon-
zijde”, “Onder het Stroodak”, “De plaats waarop gij staat”, zijn vrijwel de verwezenlijking van de hier-
boven gestelde voorwaarden.’ De drie genoemde titels verschenen in respectievelijk 1918, 1915 en 
1920, grote kans dus dat Diet Kramer ze in haar jeugd heeft gelezen. In het stuk stelt ze vervolgens 
dat er nog wel meer goede meisjesboeken zijn, maar het betreft ‘een korte lijst’.138 

De nadruk die Diet Kramer hier legt op de verantwoordelijkheid van de auteur is een van de 
eerste expliciete aanwijzingen voor de poëtica die ze in haar schrijfstersloopbaan ontwikkelde. 
‘Wanneer mijn boeken hen [jonge mensen] eenigszins hebben kunnen helpen in het voor hen vaak 
zoo moeilijke en ingewikkelde leven, wanneer ik hun voor een klein deel het besef van den ernst en 
het gewicht van dit leven heb kunnen bijbrengen, dan is dat mij genoeg en vind ik, dat er reden tot 
dankbaarheid is…’, zei ze in 1937 in een interview.139 

Vele jaren later was ze nog duidelijker over haar rol als schrijfster. Aan Risseeuw schreef ze in 1949: 

Overigens… je weet het, ik voel me geen “literator”, ik voel me soms buiten mijn wil geroepen tot de jeugd 
te spreken en tracht dat zo eerlijk en goed mogelijk te doen. Dat zie ik als mijn enige taak en ik voel me in 

138 Aangenomen kan worden dat Diet Kramer met de ‘spreker’ die ze heeft horen praten over meisjesboeken de Vlaamse pedagoog Hendrik 
van Tichelen (1883-1967) bedoelt, die in Over boeken voor kinderen op bladzijde 132 de uitdrukking ‘het katterig verlangen naar een 
 jongen’ gebruikt in zijn commentaar op de bakvislectuur. ‘Het kind en zijn lectuur’. In het artikel noemt Diet Kramer de schrijfster 
 Huberte van Beusekom. Bedoeld zal zijn Anna Hubert van Beusekom. Over C. M. van Hille-Gaerthé: Van Schoonderwoerd den Beze-
mer, Vroom en Vrij, 71-77. Vergelijkbare opvattingen over meisjesboeken verwerkte Diet Kramer enkele jaren eerder in de voordracht  
‘De lectuur van onze bakvisschen’, die ze op 17 maart 1933 in het programma ‘Literair Halfuurtje’ hield voor de NCRV-radio, zoals blijkt 
uit de samenvatting van deze lezing in Omroepgids : Christelijk tijdschrift voor Radio, 9 (1933), nr. 10, 582. 

139 Verbeek, ‘Diet Kramer’.
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het minst niet minderwaardig omdat ik geen Vestdijk, geen Arjen Miedema, geen “belletriste” [sic!] ben. 
Het is een vrij beperkte taak, dat weet ik, maar ik ben er op mijn plaats en stá er voor.140 

Deze uitspraak maakt duidelijk dat haar schrijverschap niet in de eerste plaats gericht leek te zijn 
op het verwerven van literaire roem. Het overbrengen van een pedagogische boodschap, ofwel 
het maatschappelijk belang, stond bij haar voorop. Daarmee kan haar literatuuropvatting worden 
gekarak teriseerd als ‘ethisch en sociaal’. Ze schreef om haar publiek iets mee te geven.141 

Verschillende factoren kunnen een rol hebben gespeeld bij de ontwikkeling van een dergelijke 
literatuuropvatting. Allereerst kan worden gedacht aan Diet Kramers eigen worsteling met levens-
vragen. Als buitenbeentje in het gezin voelde ze zich nogal eens eenzaam en moest ze veel dingen zelf 
uitzoeken. Dat geldt bijvoorbeeld voor haar behoefte om zich te scholen op het gebied van kunst en 
literatuur. En, zoals vermeld, zal ook haar ambitie om schrijfster te worden gepaard zijn gegaan met 
tal van vragen en onzekerheden. Dergelijke omstandigheden kunnen hebben bijge dragen aan de 
ontwikkeling van een ethisch-sociale poëtica. Tevens kan haar godsdienstige achtergrond van bete-
kenis zijn geweest. Het dragen van verantwoordelijkheid ten opzichte van de medemens is immers 
een belangrijke pijler van het christelijke gedachtegoed.

In hoeverre Diet Kramer bovenstaande visie op literatuur en in het bijzonder op meisjesboeken 
al had ontwikkeld toen ze Stans van de Vijf-jarige en Ons Honk schreef, is niet bekend. Gezien haar 
leeftijd op dat moment is de veronderstelling gerechtvaardigd dat die opvattingen toen nog niet zo 
expliciet waren, maar toch zal er al wel iets van een dergelijke kijk op het genre hebben gesluimerd. 
Een kijk die aansloot bij hoe er destijds in het algemeen over meisjesboeken werd gedacht.

Al vanaf het begin van de twintigste eeuw hadden critici, zoals vermeld in de Inleiding, zich 
nogal laatdunkend uitgelaten over het genre van het meisjesboek. Zo had de Amsterdamse socialis-
tische onderwijzer J.W. Gerhard (1864-1923) al in 1905 geschreven: 

Lees de eerste twee, drie bladzijden, en ge zijt er al wee van. Nergens treedt u een frisch, levendig, echt na-
tuurlijk menschenkind tegen met karakter, met een ziel, die hunkert naar waarheid en schoonheid.  Nergens 
groote, innige liefde, vreugde en lust, en evenmin stil, aangrijpend leed, dat uw hart mee doet lijden. 

Een jaar later had Mathilde Wibaut-Berdenis van Berlekom (1862-1952) – van 1908 tot 1935 voor-
zitster van de Bond van Sociaal-Democratische Vrouwenclubs – haar mening over ‘verderfelijke 
meisjeslectuur’ de wereld ingezonden: ‘Een treurig soort boeken zijn de echte jonge-damesboeken, 
die de meisjes uit de arbeidersklasse toch met zooveel graagte lezen.’ Ze hekelt vooral het feit dat het 

140 Brief van Diet Kramer aan P.J. Risseeuw, 16 februari 1949 (HDC, archief P.J. Risseeuw, collectienr. 198). Arjen Miedema (1902-1984) 
publiceerde verschillende romans, waaronder De heer van ’t Wold (1950), Gekke Klaas (1953), Het ooievaarsgericht (1955) en Het 
schaduw beeld (1966). Daarnaast schreef hij  gedichten. Onduidelijk is waarom Diet Kramer hier Miedema naast Simon Vestdijk (1898-
1971) plaatste.

141 De term ‘ethisch en sociaal’ is ontleend aan de omschrijving van Erica van Boven voor de door journalist Doe Hans (1882-1946) ge-
presenteerde poëtica: ‘De poëtica die Hans hier presenteert is een ethische en sociale. Het gaat hem om boeken die het publiek kunnen 
aanspreken en verheffen, die de mensen iets goeds meegeven.’ Van Boven, ‘Cultuurdebat in Nederland’. Zie voor de poëtica van Diet 
Kramer ook: Van der Veer, ‘“Ik voel me soms buiten mijn wil geroepen tot de jeugd te spreken…’.
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in de meisjesboeken vrijwel steeds draait om trouwen of niet trouwen, alsof dat het enige is wat het 
meisje moet bezighouden. 

Is het niet geheel verkeerd en is het niet gewoonweg aankweeken van behaagzucht om haar te leeren, dat 
zij vooral zich aangenaam moet trachten te maken om genade te vinden in de oogen van den man? Dat haar 
hoogste streven moet zijn een echtgenoot te veroveren.

Belangrijker is in haar ogen het meisje de waarde te doen inzien van arbeid als middel ‘om haar 
zelfstandig en onafhankelijk te maken’. Adriana Magdalena Julie Stoop-Snouck Hurgronje (1871-
1953) had vervolgens in 1920 geoordeeld: ‘(…) het overgroote deel van de echte meisjesboeken is 
laf, smakeloos, vervelend, onnatuurlijk geschrijf.’ Ze vraagt zich de reden af. 

Is “het meisje” ’t niet waard, dat een schrijver of schrijfster haar met meer zorg en liefde beschrijft? Waarom 
kunnen hun heldinnen niet bekoorlijk en natuurlijk zijn met een diep fond? Waarom zijn hun heldinnen 
meestal zoetelijk en zonderling overgevoelig of nesterig brutaal en kwasi anti-jongens. De laatste soort staat 
vooral in blakende gunst bij de schrijfsters.142

In het licht van het negatieve commentaar van critici op meisjesboeken in het algemeen is de waar-
dering die er was voor Stans van de Vijf-jarige en Ons Honk opvallend te noemen. Wellicht speelt 
hierbij de ernst van de thematiek in de twee romans een rol. In beide is noch sprake van onversneden 
luchtigheid en oppervlakkigheid noch van de door Diet Kramer genoemde ‘gladde ring en bloemen’, 
ook al wordt er, vooral in Stans van de Vijf-jarige, wel eens over gemijmerd. 

Dit laatste roept de vraag op of, en in welke mate, verzet tegen instituties als verloving en huwe-
lijk een thema is. Strijd is volop aanwezig in beide romans. De strijd van Stans of ze het aandurft 
om voor het kunstenaarschap te kiezen. De strijd van Charry om haar studieplannen opzij te zetten 
en zich aan het ouderlijk gezin te wijden. Stans en Charry zijn evenwel geen meisjes die zich tegen 
hun (vrouwelijke) rol in de maatschappij verzetten. In die zin kunnen ze geen ‘modern girl’ worden 
genoemd, zoals omschreven door Else Boer: 

De modern girl is een literair personage dat ontstaat in het begin van de twintigste eeuw als reactie op en 
resultaat van de steeds grotere plaats die de vrouw in het maatschappelijk leven mag innemen. De modern 
girl is een heel ander type meisje dan de heldin in voorgaande literatuur. Zij accepteert de haar toebedeelde 
maatschappelijke rol niet zomaar, maar rebelleert. De rebellie van de modern girl betekent echter niet dat 
ze zich niet zal conformeren. Uiteindelijk volgen alle meisjesboeken een duidelijk stramien, waarin de 
 rebelse heldin tot jongedame wordt omgetoverd. 

Als voorbeelden van dergelijke verhalen noemt Boer onder meer Little Women (1868) van Louisa 
May Alcott en In den dop (1906) van Top Naeff. Zij constateert daarin het vermelde stramien, dat 

142 Gerhard, Onze kinderliteratuur in de aesthetische opvoeding, 406; Wibaut-Berdenis van Berlekom, Het boek en het volkskind, 36-37; 
Stoop-Snouck Hurgronje, Brieven over Kinderlectuur, 41. 
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zij heeft ontleend aan Emer O’Sullivan: ‘The course of the girl’s development from child to adult, 
often ending with marriage, is frequently the story of integration into the social and family environ-
ment and, after her initial rejection of it, her acceptance of the predestined female role in society.’143 

In tegenstelling tot de door Boer genoemde heldinnen Jo in Little Women en Puck in In den dop 
alsmede vele andere hoofdpersonen van meisjesromans is het genoemde patroon niet van toe passing 
op Stans en Charry.144 Zij kunnen niet worden gekarakteriseerd als ‘modern girls’. Diet  Kramer 
lijkt zich overigens zelf ook niet als zodanig te hebben gemanifesteerd. In haar persoonlijk leven 
zijn geen sporen gevonden die erop wijzen dat ze zich eind jaren twintig heeft verzet tegen de dan 
gebruikelijke rol voor vrouwen. Integendeel, op zeker moment verloofde ze zich immers. Dat die 
verbintenis geen standhield, lijkt niets te maken hebben gehad met een mogelijke antihouding ten 
opzichte van het huwelijk als instituut. 

Overigens koos Diet Kramer ook bewust voor een carrière als schrijfster. Mogelijk sloot ze, net 
als verscheidene collega-schrijfsters, een combinatie van huwelijk en gezin en daarnaast een eigen 
loopbaan niet uit.145 Toch lijkt het erop dat ze een nogal tweeslachtig standpunt innam ten aanzien 
van de mogelijkheden voor vrouwen om te studeren en een eigen carrière op te bouwen. Terwijl ze 
in Stans van de Vijf-jarige de hoofdpersoon laat kiezen voor een opleiding aan de Kunstacademie 
en daarmee een carrière in de kunst, blijkt uit Ons Honk dat kansen op het gebied van studie en 
beroep voor meisjes niet vanzelfsprekend zijn. In deze roman brengt medisch student Roel, een van 
de vrienden van Charry, naar voren dat het noch voor meisjes noch voor jongens wenselijk is om te 
studeren om het studeren. 

Zij staan anderen in den weg. (…) Hoeveel meisjes zijn er niet die huishoudelijk van aanleg zijn of heelemaal 
niets van aanleg en die naar de universiteit komen, louter en alleen voor den vorm? Dat is toch idiotisme.

Tevens stelt hij dat een meisje dat wel ambitie en aanleg heeft maar daarnaast ‘thuis plichten heeft te 
vervullen (…) moet handelen, zooals haar hart het haar ingeeft en dat zal wel weer van haar karakter 
afhangen’. Hij noemt het een ‘strikt-persoonlijke kwestie. Een offer brengen is voor den eenen  mensch, 
zoo iets heel anders dan voor den anderen.’ 

Natuurlijk kunnen de uitspraken van Roel niet een op een in de mond van Diet Kramer worden 
gelegd. Het vervolg van de roman doet echter vermoeden dat zijn standpunt niet ver af staat van dat 
van de schrijfster zelf. Zoals gezegd, geeft Charry immers uiteindelijk haar studieplannen op om de 
lege plaats in het gezin op te vullen. Ze wil dit echter niet als een offer zien. Ze doet het omdat het 
‘mag, omdat ze zoo innigveel van de anderen houdt’.146 

143 Tegenover de modern girl stond het negentiende-eeuwse Victoriaanse meisje, dat vooral beleefd, onderdanig en niet al te intelligent was. 
Boer, ‘Rebelleren of conformeren?’; O’Sullivan, Comparative children’s literature, 43. 

144 Andere bekende voorbeelden van ‘modern girls’ zijn Ilse Macket uit de Stijfkopje-reeks van Emmy von Rhoden (1832-1885), die voort-
gezet is door haar dochter Else Wildhagen (1863-1944) en Suze de la Chapelle Roobol (1855-1923), en Joop ter Heul uit de gelijk-
namige serie van Cissy van Marxveldt (1889-1948). 

145 Getrouwde schrijfsters waren er in die tijd volop, bijvoorbeeld Jo van Ammers-Küller (1884-1966), Hendrika Kuyper-van Oordt (1875-
1941), C.M. van van Hille-Gaerthé (1881-1958), Anna van Gogh-Kaulbach (1869-1960), J.P. Zoomers-Vermeer (1880-1968), Clara 
Asscher-Pinkhof (1896-1984) en Susanna Lugten-Reys (1880-1944).

146 Ons Honk, 164, 221.
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Deze wending zal naar het hart zijn geweest van Susanna Lugten-Reys (1880-1944), die in 
1934 in Het Kind een warm pleidooi hield voor meisjesboeken als Tante Griet (1934) van Clara 
Asscher-Pinkhof (1896-1984) – ‘het boek voor deze generatie van jonge meisjes’ – waarin de hoofd-
persoon haar hart volgt door haar studieplannen aan de kant te schuiven en zich op te werpen als 
steun en toeverlaat van haar oudere zus die haar handen vol heeft aan haar jonge gezin, en vervol-
gens verzorgster te worden van een moederloos meisje.147 

Zoals de hoofdpersoon in Tante Griet een antwoord zoekt en vindt op haar vragen ten aanzien 
van haar levensvervulling, zo doen de hoofdpersonen in Stans van de Vijf-jarige en Ons Honk dat 
ook. Stans en Charry hebben wat dat betreft een voorbeeldfunctie. Beide boeken getuigen daarmee 
van de verantwoordelijkheid van de auteur waarop Diet Kramer, zoals is aangegeven, enkele jaren 
later zou wijzen. Een verantwoordelijkheid die ze als jonge schrijfster blijkbaar al voelde. Overigens 
kan niet worden uitgesloten dat beide hoofdpersonen ook een voorbeeld waren voor Diet Kramer 
zelf. Door personages te creëren die na een periode van strijd een positief besluit nemen over hun 
levenspad, werden de keuzes die ze zelf moest maken wellicht duidelijker voor haar. Zo is moge-
lijk dat ze hierdoor werd gestimuleerd om eventuele aarzelingen ten aanzien van een loopbaan als 
schrijfster opzij te zetten.

Uitingen van zelfpresentatie 
Enkele aspecten van Stans van de Vijf-jarige en Ons Honk zijn opmerkelijk in relatie tot het eigen 
leven van Diet Kramer. Zoals gezegd, voltooiden de hoofdpersonen in beide romans met succes de 
vijfjarige hbs. Daarin zit een verschil met Diets eigen schoolloopbaan. Voor zover bekend rondde 
zij immers de driejarige hbs af.148 De vraag is nu waarom ze voor personages koos die qua opleiding 
beter waren toegerust dan zijzelf. 

In aansluiting daarop is ook interessant dat Diet Kramer via deze eerste romans blijk gaf te 
beschikken over de nodige culturele bagage. Al op de tweede bladzijde van Stans van de Vijf- jarige 
oefent Stans de declamatie van het gedicht ‘La mer, le soir’ van de Franse (toneel)schrijver en dichter 
Jean Richepin (1849-1926) en tijdens de kunstavond bij kunstschilder Caspars wordt Peer Gynt 
van Edvard Grieg (1843-1907) op de piano gespeeld, voorgelezen uit Begijnhofsproken van Felix 
Timmermans (1886-1947) en het gedicht ‘Slaapwandelen’ van P.C. Boutens (1870-1943) voor-
gedragen.149 Op een ander moment komt het gedicht ‘Meiregen’ van C.S. Adama van Scheltema 
(1877-1924) in Stans’ gedachten en tijdens de kerstdagen leest ze Het Kerstekind van Stijn Streuvels 
(1871-1969).150 

In Ons Honk komen vergelijkbare culturele uitingen voor. Charry heeft bijvoorbeeld weinig 
waardering voor Die Leiden des jungen Werthers. ‘Dat kon ze niet mooi vinden, als was het dan ook 
honderdmaal “de groote Goethe” geweest, die het geschreven had.’ Anderzijds spreekt de ‘kunst’ 
op de kamer van Loek haar wel aan, zoals ‘een Apostelkop van Toorop’ en ‘een goede copy naar 

147 Onder het pseudoniem Nannie van Wehl schreef Susanna Lugten-Reys zelf ook een groot aantal meisjesboeken, waaronder Huize Labor 
(1912), Constance trok van huis tot huis (1917) en De grote taak van Emmeline (1937). Lugten-Reys, ‘Een meisjesboek als een teken des tijd’. 

148 Het meest duidelijk is ze hierover in de brief aan P.J. Risseeuw, november 1929 (HDC, archief P.J. Risseeuw, collectienr. 198).
149 Stans van de Vijf-jarige, 8, 80-83.
150 Ibidem, 156, 96. Het Kerstekind van Stijn Streuvels wordt hier Kerstkind genoemd.
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Breughels Winterlandschap’. Verder wordt tijdens een van de bijeenkomsten van Charry’s vriendin-
nenclub gesproken over de waarde van poëzie. ‘Een mooi gedicht kan je soms zoo’n eind den goeden 
weg ophelpen’, merkt Charry op tegen Juul die nogal nuchter is en weinig op heeft met gedichten. 
Bij een andere gelegenheid wordt daarentegen het moderne dansen enigszins belachelijk gemaakt. 
Als Hil laat merken dat ze veel plezier beleeft aan het dansen, reageert Fré nogal antimodern: ‘Als ik 
zie charlestonnen (…) moet ik aldoor denken, dat er een negerdorp is leeggeloopen.’151 

Aldus laat Diet Kramer via Stans en Charry en hun vriendinnen niet alleen blijken dat ze bekend 
is met het leven van eindexamenleerlingen hbs, maar ook dat ze breed cultureel ontwikkeld is en 
op dit gebied haar voorkeuren heeft. Het is een vorm van zelfpresentatie waarbij ze zich een zekere 
positie lijkt aan te meten. 

In dat verband roepen ook de milieus waarin beide boeken spelen, vragen op. In Stans van de 
Vijf-jarige is dat een welgesteld bourgeois milieu. Het gezin Tjadema woont in een van de betere 
Amsterdamse straten, de Van Baerlestraat, en de vader van Stans is commissionair in effecten. In 
aansluiting daarop is ook de af en toe weinig correcte houding van Stans tegenover het dienstmeisje 
Geertje vermeldenswaard. Ze ergert zich soms aan het meisje en vindt haar maar dom. Daarbij is 
ze zich ervan bewust dat dit een verkeerde houding is, ‘maar ze kon Geertje soms niet uitstaan, ze 
had gruwelijk het land aan domme menschen, die niets begrepen, die niets voelden, die alleen maar 
lachten, zoo’n onuitstaanbaar-breeden grinniklach’.152 

Het bovenstaande doet veronderstellen dat Diet Kramer in haar debuutroman een wereld heeft 
gecreëerd die ze niet van binnenuit kende. Zelf groeide ze immers op in een middenstandsgezin.  
De vraag is dan hoe ze met het beschreven milieu bekend is geworden. Kende ze dit via haar vrienden-
kring? Hierover is niets met zekerheid zeggen. De enige bij naam bekende vriendin uit de hbs-tijd is 
Riek Dik en die was net als Diet Kramer de dochter van middenstanders. 

Een mogelijkheid is ook dat ze zich bij de milieukeuze in Stans van de Vijf-jarige heeft laten 
inspireren door voorbeelden, zoals het al genoemde School-Idyllen (1900) van Top Naeff of door de 
Joop ter Heul-serie van Cissy van Marxveldt, die ze ongetwijfeld ook heeft gekend. Het zijn boeken 
die eveneens in de betere kringen spelen.153 

Ook Ons Honk speelt in een hoger milieu dan dat van het gezin Kramer. Dat hogere betreft in 
dit geval de meer intellectuele sfeer waarin Charry en haar broers en zusje opgroeien. Als leraar en 
geleerde vertoeft hun vader meer in zijn studeerkamer dan te midden van zijn gezin. 

Vervolgens kan de vraag worden gesteld wáárom Diet Kramer haar eerste meisjesromans in een 
hoger milieu liet spelen. Wilde ze hiermee laten zien dat ze vertrouwd was met een andere dan 
haar eigen wereld? Wilde ze door te schrijven over betere kringen de indruk wekken dat zij zelf  
– mogelijk beïnvloed door het verlangen van haar ouders om vooruit te komen in de wereld – tot 
die kringen behoorde? Het zijn vragen die net als bij de beschrijving van bovengenoemde cultuur-
uitingen in beide boeken in verband kunnen worden gebracht met de zelfpresentatie van Diet  Kramer. 

151 Ons Honk, 32, 73, 135, 166.
152 Stans van de Vijf-jarige, 71.
153 Het eerste deel van de Joop ter Heul-serie, De H.B.S.-tijd van Joop ter Heul, dateert uit 1919. 
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De conclusie lijkt dan gerechtvaardigd dat Diet Kramer zich al op jonge leeftijd naar buiten wilde 
presenteren als een cultureel en maatschappelijke goed ontwikkelde jonge vrouw. 

Frappant zijn in dat opzicht de overeenkomsten met collega-schrijfster Cissy van Marxveldt. 
Ook die volgde de driejarige hbs. En als dochter van een hoofdonderwijzer groeide zij eveneens op 
in een kleinburgerlijk milieu, terwijl een flink deel van haar boeken in een welgesteld milieu speelt. 
Dat geldt, zoals hierboven is vermeld, voor de Joop ter Heul-serie (1919-1946), maar ook voor 
boeken als Kwikzilver (1926) en Een zomerzotheid (1927). 

Cissy van Marxveldt ging zelfs nog een stap verder. In interviews had ze namelijk de neiging haar 
achtergrond enigszins op te krikken, stelt Monica Soeting, biograaf van Van Marxveldt: 

Zo schildert ze in het interview met [Emmy] Belinfante-Belinfante uit 1934 haar moeder af als een vrouw 
die niets liever doet dan bloemen rangschikken in het chique huis van haar dochter in Amsterdam-Zuid. 
In werkelijkheid was haar moeder het kind van hardwerkende Friese arbeiders, die zich weliswaar met haar 
man uit het arbeidersmilieu van hun beider ouders had opgewerkt, maar nooit een chique Amsterdamse 
was geworden. 

Verder komen in het werk van Van Marxveldt net als in de eerste twee boeken van Diet Kramer tal 
van culturele verwijzingen voor. De hoofdpersoon in De louteringkuur (1928) heet bijvoorbeeld 
naar Beatrice uit La Divina Commedia van Dante en in De toekomst van Marijke (1932) leest de 
hoofdpersoon voor uit het dagboek van de Engelse schrijfster Katherine Mansfield (1888-1923).154 

Bovenstaande kan als aanwijzing worden gezien dat Diet Kramer, net als Cissy van Marxveldt, 
haar betrekkelijk eenvoudige afkomst enigszins lijkt te hebben verdoezeld. Ook verwerkte ze net 
als Van Marxveldt haar culturele bagage in haar boeken. Vooral met dit laatste liet ze een patroon 
zien dat door latere onderzoekers als ‘middlebrow’ is gekwalificeerd. Het is een patroon dat naast 
Diet Kramer en Cissy van Marxveldt ook door auteurs als Willy Corsari, Emmy van Lokhorst en 
Ina Boudier-Bakker is toegepast. Genoemde schrijfsters lardeerden hun romans met hun kennis 
van en opvattingen over ‘hogere’ culturele uitingen. Erica van Boven noemt dit vermengen een cen-
traal punt ‘in de verschijnselen die men als middlebrow bestempelde: vermenging van hogere en 
lagere elementen, van kunst en commercie, van kunst en alledaags leven’.155 Het is een vergelijkbaar 
patroon dat Martinus Nijhoff in 1926 constateerde in de smaak van de lezers van de poëzie van 
Alice Nahon, zoals is vermeld in de Inleiding. 

Het vermengen beperkt zich bij Diet Kramer niet tot het verwerken van haar culturele kennis 
in meisjesromans als Stans van de Vijf-jarige en Ons Honk, het verschijnsel doet zich ook op andere 
gebieden voor. Dat betreft bijvoorbeeld eveneens het feit dat ze verschillende genres beoefende, 
zoals nog aan de orde zal komen, zeer productief was en tamelijk willekeurig ten aanzien van de tijd-
schriften waarin ze haar werk publiceerde. Een en ander sluit aan bij het door Van Boven geschetste 

154 Cissy van Marxveldt is het pseudoniem van Setske de Haan. Soeting, ‘“Het is heerlijk, allerlei zotheden te bedenken”’. Zie ook: Soeting, 
Cissy van Marxveldt.

155 Van Boven, ‘De middlebrow-roman schrijft terug’. In genoemd artikel onderzoekt Van Boven middlebrow-patronen in romans van Willy 
Corsari, Emmy van Lokhorst en Ina Boudier-Bakker.
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profiel van publieksschrijvers.156 Een profiel dat pas in de laatste decennia als zodanig is ontwikkeld 
en waarvan Diet Kramer zich dus niet bewust was toen zij zich als schrijfster presenteerde. In het 
volgende hoofdstuk zal het begrip middlebrow in relatie tot haar werk en literatuuropvattingen 
nader worden uitgewerkt.

Onderdeel van haar zelfpresentatie is ook de wijze waarop Diet Kramer haar schrijverschap in 
deze jaren naar buiten bracht. Ook hier is een vergelijking met Cissy van Marxveldt interessant. 
 Soeting constateert bij Van Marxveldt dat die bijna stelselmatig benadrukte ‘dat het haar man of 
vader was die er op aandrong dat ze ging schrijven’. Op die manier distantieerde ze zich niet alleen 
min of meer van haar werk, maar vrijwaarde ze zich ook ‘van iedere verdenking van ambitie en 
macht – absoluut onvrouwelijke waarden’. En door onder pseudoniem te publiceren relativeerde 
Van Marxveldt haar positie als populaire meisjesboekenschrijfster en kon ze zich handhaven tegen-
over de literaire kritiek die, zoals gezegd, nogal negatief was over het genre van de meisjesroman, 
terwijl ook de mening over vrouwelijke auteurs in het algemeen weinig positief was.157 Anthonie 
Donker (Nico Donkersloot, 1902-1965) schreef bijvoorbeeld in 1930 nogal laatdunkend: ‘ons land 
[telt] circa 100 dames die met een breipen romans haken’. Verder oordeelde Janus van Domburg in 
1932 in zijn bespreking van Diet Kramers roman Begin in het katholieke dagblad De Tijd over het 
vrouwelijk schrijverschap: 

Met eenige aarzeling neemt een recensent tegenwoordig door vrouwen geschreven boeken ter hand,  vooral 
– en dit is vaak dubbel jammer – als de schrijfster Nederlandsche is en haar boek in onze moedertaal heeft 
geschreven. 

Hij hoopt dat het boek van Diet Kramer, waarover hij gematigd positief is, een verandering in zal 
luiden ‘van de reeks onbelangrijke werken (…) waarmede de Nederlandsche schrijfsters, vooral 
die op het tweede plan staan, onze boekenmarkt hebben overvoerd en de toch al danig geslon-
ken belangstelling voor werk van eigen bodem tot om en bij het nulpunt hebben doen dalen.’158 
Van Marxveldt hield zich tegenover dergelijke kritiek staande door zich te presenteren als ‘geletterde 
vrouw uit gegoede kringen, die zich graag te buiten gaat aan het schrijven van vrolijke schetsjes, zoals 
andere dames met waterverf knoeien’, schetst Soeting.159 

Het lijkt erop dat Diet Kramer in de periode 1924-1928 geen last heeft gehad van een dergelijke 
bescheidenheid. Integendeel. Er zijn verscheidene aanwijzingen dat ze haar schrijverschap uiterst 
serieus nam, ook al waren er momenten van twijfel zoals is gebleken in de correspondentie met Van 
Suchtelen. Alleen al het feit dat ze meedeed aan een schrijfwedstrijd toont aan dat schrijven en publi-
ceren belangrijk voor haar waren. Hetzelfde geldt voor haar contact met verschillende tijdschriften. 
Maar dat is niet het enige. In de Memorie van Successie die in augustus 1928 is opgemaakt in verband 
met de nalatenschap van haar vader staat Diet Kramer in het overzicht van erfgenamen vermeld als 

156 Ibidem. 
157 Soeting, ‘“Het is heerlijk, allerlei zotheden te bedenken”’.
158 Het citaat van Anthonie Donker is overgenomen uit Van Boven, Een hoofdstuk apart, 9. Van Domburg, ‘Boekbespreking’.
159 Soeting, ‘“Het is heerlijk, allerlei zotheden te bedenken”’.

0260_Duiff_DietKramer.indb   129 02-02-18   09:54



130

‘schrijfster’. Een beroepsvermelding die ze zelf, net 21 jaar, zo zal hebben opgegeven.160 Samen met 
het gegeven dat ze geen pseudoniem gebruikte maar onder haar eigen naam publiceerde, duidt dit 
erop dat er bij haar sprake was van een zeker zelfbewustzijn ten aanzien van haar schrijverschap. Ook 
haar optreden tijdens de Pinksterconferentie in 1928 is hiervoor een aanwijzing. 

Dat zelfbewustzijn zal zeker zijn gevoed door de reacties op haar werk. Niet alleen de positieve 
besprekingen in kranten en tijdschriften zullen hierbij een rol hebben gespeeld, maar eveneens het 
feit dat anderen haar gingen zien als een schrijfster die ertoe deed. Zo was er een aanmoediging 
van Van Suchtelen in 1927. ‘Je zult er wel komen’, schreef hij naar aanleiding van haar schetsjes.161 
Verder adviseerde Jan H. de Groot (1901-1990) zijn collega Risseeuw om ‘Diet Kramer (…) en 
‘mej. P.A. ter Haar’ te benaderen voor een bijdrage aan het Kerstboek 1928 dat Riseeuw in opdracht 
van uitgeverij Callenbach bezig was samen te stellen.162 De Groot beargumenteerde zijn advies met 
betrekking tot Diet Kramer met: 

De eerste schreef een uitstekend boek “Stans van de 5 jarige” en is al jarenlang medewerkster aan Opgang 
– Opw. Wegen. Ze las een uitmuntende novelle op de Conferentie. Haar werk staat literair ook buiten-
gewoon hoog.163 

Risseeuw nam het advies van De Groot ter harte en vroeg haar inderdaad om een bijdrage voor een 
van de Kerstboeken. Tot grote verrassing van Diet Kramer, die reageerde met: ‘Uw aanbod verraste 
mij zeer en ik zal zeer zeker, wanneer de gelegenheid zich voordoet, copy naar U adres opzenden.’ 
Voor de editie 1928 kon ze echter niets leveren, omdat ze de laatste tijd weinig had gewerkt vanwege 
de al genoemde gezondheidsproblemen.164 Blijft staan dat ze was opgemerkt als schrijfster en zich 
blijkbaar ook als zodanig wilde presenteren. 

Daarbij lijkt ze zich bewust te zijn geweest van de beperkingen die ze als vrouwelijke auteur 
had, zoals blijkt uit de in de Inleiding geciteerde brief aan collega-schrijver Anne de Vries. Nogal 
berustend stelt ze daarin dat De Vries als mannelijke auteur haar over enkele jaren in schrijfprestaties 
wellicht zal hebben overtroffen. Wat dat betreft had ze een vooruitziende blik. De populariteit van 
het werk van Anne de Vries nam al snel een hoge vlucht. In die zin streefde hij Diet Kramer inder-
daad voorbij. Een doorslaand succes was bijvoorbeeld zijn roman Bartje uit 1935, waarvan voor het 
einde van dat jaar al de vijftiende druk verscheen.165

160 NHA, Memories van Successie 1927, Amsterdam, kantoor 2.
161 Brief van Nico van Suchtelen aan Diet Kramer, d.d. 2 juni 1927 (LM, collectie Van Suchtelen, signatuur S 00972 B1).
162 In de periode 1924-1933 stelde P.J. Risseeuw een reeks Kerstboeken samen voor Callenbach.
163 Brief van Jan H. de Groot aan P.J. Risseeuw, d.d. 5 juni 1928 (HDC, archief P.J. Risseeuw, collectienr. 198).
164 Brief van Diet Kramer aan P.J. Risseeuw, d.d. 14 juni 1928 (HDC, archief P.J. Risseeuw, collectienr. 198). De brief van Risseeuw met zijn 

verzoek aan Diet Kramer is, voor zover bekend, niet bewaard gebleven.
165 De Vries, Een zondagskind, 75.
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Schrijfster voor een breed publiek
(1929-1933)

In de zomer van 1929 bracht de 22-jarige Diet Kramer met haar moeder en broer Jan een vakantie door in Zuid-Limburg, 
waarbij ze haar toekomstige echtgenoot Willem Anne Muller leerde kennen (LeM).

De verminderde schrijfactiviteit waarover Diet Kramer redacteur Risseeuw halverwege 1928 
berichtte, lijkt zich te hebben voortgezet in de eerste helft van 1929. In ieder geval werd er in die 
periode geen enkele schets of verhaal van haar hand gepubliceerd. Het artikel van Emmy Belin-
fante-Belinfante over Diet Kramer uit 1934 bevat een aanwijzing dat haar geringe productiviteit 
langere tijd aanhield: 

Toen [na de publicatie van Ons Honk] kwam er een tijd in haar leven, waarin het scheen of haar schrijfader 
zich gesloten had; een inzinking, die alle schrijvenden wel kennen. Gedurende anderhalf jaar zette ze geen 
letter meer op papier.1 

1 Belinfante-Belinfante, ‘Diet Kramer’.
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Mogelijk is dat laatste opnieuw enigszins bezijden de waarheid. Dat er destijds toch wel iets uit 
haar handen kwam, blijkt namelijk uit correspondentie met Laura Olivier in het voorjaar van 
1929.2 Ze noemt daarin de novelle ‘Wannes Jan’ die ze naar de redactie van Opwaartsche Wegen 
had gestuurd en een bijdrage voor Het meisjes-jaarboek. Die laatste betreft het verhaal ‘Naar huis!’, 
over de tweeling Gijs en Marion, die op de hbs in Amersfoort zitten en daar bij een van de leraren 
in huis wonen, omdat de afstand tot hun ouderlijk huis in Lunteren te groot is om op en neer te 
reizen. Het in de winter spelende verhaal begint aan de vooravond van hun vijftiende verjaardag, die 
ze niet thuis kunnen vieren omdat hun vader ziek is geworden. Ze voelen zich daar zo ellendig over 
dat ze besluiten de volgende dag na schooltijd per schaats naar Lunteren te gaan. Na een barre tocht 
arriveren ze thuis, waar blijkt dat de ziekte van hun vader meevalt en iedereen opgelucht is dat de 
tweeling veilig is aangekomen.3 ‘Naar huis!’ behoort daarmee tot de categorie verhalen waarin het 
verlangen naar gezinswarmte een belangrijk thema is.4 

In de novelle ‘Wannes Jan’ laat Diet Kramer zich als schrijfster weer van een heel andere kant 
zien.5 Het verhaal speelt, zoals vermeld in hoofdstuk 2, op Texel, wat ze benadrukte in een poging 
het in het dialect van het eiland te schrijven. Dat ze daarbij niet alleen is afgegaan op waarnemingen 
tijdens haar verblijf op het eiland blijkt uit de genoemde brief aan Laura Olivier, waarin ze schrijft dat 
een kopie van het manuscript ‘bij prof. Stoet verzeild [was] geraakt. (van weges ’t dialekt, you know.)’.6 

Onopgehelderd is de achtergrond van haar keuze om het verhaal in het Texels dialect te  schrijven. 
Een keuze die wellicht ook bij veel lezers vragen zal hebben opgeroepen. Eerder paste ze het Amster-
damse dialect toe, zoals in de schetsjes ‘Bloemen’ en ‘De ballon’, maar omdat ze opgroeide in een 
Amsterdamse volksbuurt, is die keuze enigszins begrijpelijk. Voor het gebruik van het Texels dialect 
is zo’n verklaring niet aanwezig. Misschien hoopte Diet Kramer dat het verhaal door het dialect 
meer levensechtheid zou krijgen. Gezien de voetnoten met verklaringen zal het overigens wel haar 
bedoeling zijn geweest om de inhoud ook voor niet-Texelaars toegankelijk te laten zijn. 

Een belangrijk thema in de novelle is acceptatie van het leven zoals het zich voordoet. Hoofd-
persoon is Wannes Jan, een eenvoudige boer met een sterk arbeidsethos. Bij de geboorte van zijn 
zoon Reyer sterft zijn vrouw. Zijn pientere zoon laat hem zien dat leven meer inhoudt dan werken. 
Maar dan verdrinkt Reyer terwijl hij bezig is een vriend te redden. Die gebeurtenis leidt tot grote 
eenzaamheid en bitterheid bij Wannes Jan. Een ommekeer doet zich voor als hij op zeker moment in 

2 Ongedateerde brief van Diet Kramer aan Laura Olivier uit voorjaar 1929 ( JV).
3 ‘Naar huis!’.
4 Dit thema is eveneens uitgewerkt in onder meer Razende Roeltje (1933) en Zes + een werd 7 (1949).
5 ‘Wannes Jan’ is in twee delen gepubliceerd in Opwaartsche Wegen, 7 (1929-1930) 300-314, 342-351.
6 Het is niet geheel duidelijk of er inderdaad ‘prof. Stoet’ in de brief staat. Bij ‘prof. Stoet’ zou kunnen worden gedacht aan de taalkundige 

F.A. Stoett (1863-1936), die onder meer onderzoek deed naar de Hollandse, in het bijzonder Amsterdamse, volkstaal. Voor zover bekend 
heeft hij zich echter niet specifiek beziggehouden met het dialect op Texel (bron: Verdenius, ‘F.A. Stoett’). Overigens komt het idioom 
in ‘Wannes Jan’ slechts in beperkte mate overeen met het (hedendaagse) dialect op Texel. De op het eiland wonende onderwijzeres 
Gré Dros, die regelmatig in en over het Texels dialect publiceert en op verzoek de novelle heeft bestudeerd, spreekt van een ‘ratjetoe’. 
Zij constateert bijvoorbeeld veel Westfriese taalvormen. Ook in het verhaal voorkomende voornamen als Wannes en Driekus alsmede 
achternamen als Vliet en Vlaanderen zijn niet oorspronkelijk Texels. Wel is sprake van enkele typisch Texelse uitdrukkingen, zoals ‘als de 
kniepert op de steert komt’ (brief van Gré Dros, d.d. 14 februari 2015).
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gedachten de stem van zijn zoon hoort die hem wijst op het mooie in het leven. Wannes Jan begint 
zijn lot te accepteren. Uiteindelijk besluit hij de vriend van Reyer tot erfgenaam te maken.7 

De novelle ‘Wannes Jan’ heeft een duidelijk godsdienstig uitgangspunt. De boer behoort tot de 
Doopsgezinde kerk, maar omdat de Hervormde kerk dichterbij is, gaat hij daar heen. Een weinig 
rechtlijnige houding. Ook anderszins heeft hij zo zijn eigen opvattingen. Hij is ervan overtuigd dat 
de goeie dingen van God komen, ‘moar je kreeg ’t ôk omdat je deer je best veur dee. Ien zóó mos ’t ôk, 
want â’je deer niet veur werken most, was ’t niet goed.’8 Nadat Wannes Jan met tegenslag – de dood 
van zijn vrouw en kind – is geconfronteerd, wendt hij zich af van het geloof vanuit de gedachte dat 
zijn vertrouwen in God hem maar weinig heeft opgeleverd. Hij kan beter op zichzelf vertrouwen. 
Maar uiteindelijk keert hij toch terug naar het geloof. Hij ziet in dat er geen verband bestaat tussen 
hard werken en de goede dingen in het leven. Hoe het wel zit, weet hij niet, maar hij kan zich maar 
beter overgeven. Kort daarna kan hij weer openstaan voor wat Reyer hem heeft voorgehouden. Hij 
kan het leven aanvaarden.9 

De hier beschreven strijd doet enigszins denken aan de in hoofdstuk 2 vermelde worsteling 
van Diet Kramer ten aanzien van het geloof na de verbroken verloving, althans zoals ze die later 
beschreef in ‘Kort geding’: ‘Gemeen van God om me zo in de steek te laten.’ Verderop in dit hoofd-
stuk wordt de houding van Diet Kramer ten opzichte van geloofskwesties nader uitgewerkt.

Behalve af en toe een verhaal schrijven en lessen volgen bij Corry Huysinga begon ze in de eerste 
helft van 1929 aan iets nieuws, het vertalen van boeken uit het Engels en Duits.10 Aan Laura Olivier 
schrijft ze over een vertaalklus waardoor ze ‘een nare, Engelsche zinsbouw’ aan het aannemen was. 
In dezelfde brief rept ze over nog enkele activiteiten, zoals het voorlezen van ‘Wannes Jan’ op een 
avond van de Kring. Graag zou ze meer voordrachten houden. Daarom vraagt ze Laura haar hier-
voor te noteren, ‘tenminste als er tijd is en geen andere lui die voorgaan’.11 Mogelijk haalde ze in deze 
periode of enkele jaren later ook haar rijbewijs. Uit een brief aan P.J. Risseeuw blijkt in ieder geval 
dat ze op zeker moment over een dergelijk document beschikte.12 

Een andere activiteit is haar deelname aan de vierde Pinksterconferentie van het Verbond 
van Christelijk Letterkundige Kringen, die van 18 tot en met 20 mei 1929 plaatsvond op Kasteel 

7 De dramatische verdrinkingsdood van de zoon van Wannes Jan lijkt gebaseerd op de werkelijkheid. Op 16 juni 1917 verdronk de negen-
tienjarige Marius Reijerszoon Keyser. Zijn vriend Cornelis Room, met wie hij was gaan zwemmen, probeerde hem met gevaar voor eigen 
leven te redden, echter tevergeefs. Het drama vond plaats in het diep uitgesleten stroomgat ‘Weegeswaal’, door Diet Kramer in ‘Wannes 
Jan’ aangeduid als ‘Weegersweel’ (bron: brief Gré Dros, d.d. 15 februari 2015). Berichten hierover zijn opgenomen in de Heldersche 
Courant, d.d. 19 juni 1917 en de Texelse Courant, d.d. 20 juni 1917.

8 Persoonlijke geloofsvrijheid is kenmerkend voor de doopsgezinden. Zie: http://www.doopsgezind.nl/; geraadpleegd 23 januari 2015. 
‘Wannes-Jan’, Kleine levens, 116.

9 Op 13 november 1931 werd ‘Wannes Jan’ als een ‘Texelsch verhaal’ besproken tijdens een lezing in Oosterend (Texel) door de toenmalige 
ds. J.J. Buskes (1899-1980), die later een bekend predikant werd in Rotterdam en Amsterdam. Buskes leidde het verhaal in door zijn zorg 
uit te spreken over het gebrek aan zondebesef bij de Texelaars, wat volgens hem was veroorzaakt door het ‘modernisme’ dat alle geestelijk 
leven op het eiland had ‘doodgemaakt’ (Texelse Courant, 14 en 18 november 1931; met dank aan Theo Timmer en Gré Dros). 

10 De cursussen bij Corry Huysinga heeft ze zeven jaar gevolgd (bron: Van Raephorst, ‘Diet Kramer’).
11 Ongedateerde brief van Diet Kramer aan Laura Olivier uit voorjaar 1929 ( JV). Met de avond op de Kring wordt waarschijnlijk een 

Kunstavond bedoeld die de Kring Amsterdam van het Verbond van Christelijk Letterkundige Kringen in Nederland regelmatig placht te 
organiseren.

12 Naar aanleiding van zijn verzoek om een foto antwoordde ze: ‘De enige vrij behoorlijke kiek die ik bezit is die van mijn rijbewijs.’ 
Brief van Diet Kramer aan P.J. Risseeuw, d.d. 18 januari 1933 (HDC, archief P.J. Risseeuw, collectienr. 198). Vanaf 1 januari 1906 
kent Neder land een officieel rijbewijs; het rijexamen werd in 1927 ingevoerd (bron: http://www.rijbewijs.nl/historie/1906-tot-1984/; 
geraad pleegd 23 februari 2015).
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Harden broek in Driebergen. Ook deze keer las ze hier voor uit haar werk. Op de deelnemerslijst 
komen de namen van Harmen van der Leek en Bep Boom niet voor. Hun afwezigheid was mogelijk 
een geruststelling voor Diet Kramer.13 

Ging ze vertalen en hield ze voordrachten om enige inkomsten te genereren? Haar geringe pro-
ductiviteit in deze periode zal immers ongetwijfeld gevolgen hebben gehad voor haar financiële 
positie. Ze schrijft Laura Olivier dat ze ‘zit te trappelen om geld. Eerdaags lees je m’n failliet-verkla-
ring in de courant.’ Daarom had ze ‘Piet M’ gebeld ‘om inlichtingen te vragen over hono[rarium] 
van “Vriend des Huizes”’. De vergoeding voor haar bijdrage aan Het meisjes-jaarboek – fl. 40,- – had 
ze ook nog niet ontvangen, voegt ze eraan toe. ‘O dear, ik heb al in een week geen warm eten gezien.’ 

Dat laatste lijkt overdreven. In 1929 woonde ze immers bij haar moeder in de Nieuwe Spiegel-
straat en kon ze waarschijnlijk dagelijks voor de maaltijden aanschuiven. En al zouden de maaltijden 
wat minder overvloedig zijn geweest, dan was dat mogelijk haar eigen keuze. Ze was in die periode 
op dieet, schrijft ze in de genoemde brief aan Laura Olivier, waarna ze, van de hak op de tak sprin-
gend, vervolgt met de mededeling dat ze zojuist het boek Tycho Brahes Weg zu Gott (1915) van de 
Tsjechische schrijver Max Brod (1884-1969) heeft gelezen. Ze is er nogal van onder de indruk en 
vraagt of Olivier het kent. ‘Een zeldzaam boek niet. Een boek waar je telkens weer mee bezig bent 
als je ’t gelezen heb[t]. Wat een figuren en karakters! Ik ga meer van Brod lezen. Kan jij me soms iets 
aanbevelen.’ De vriendschappelijke brief eindigt met ‘Li-lau-lora .. tot ziens en een stevige knuist 
van Diet’.14

Het contact met Laura Olivier is de enige vriendschapsband van Diet Kramer uit deze periode 
waarover iets bekend is. Hoewel er slechts enkele brieven bewaard zijn gebleven lijkt het erop dat 
ze vertrouwelijk met elkaar omgingen. Ze schreven elkaar regelmatig en er waren ontmoetingen, in 
Utrecht waar Laura Olivier woonde, in Amsterdam, of elders in het land tijdens bijeenkomsten van 
protestants-christelijke auteurs.15 

Zo hadden ze op zaterdag 29 juni 1929 een afspraak in Utrecht. Diet Kramer zou eerst bij ‘de 
Jordens’ eten en dan naar Laura Olivier komen, blijkt uit een brief van 4 juli 1929. De afspraak was 
echter niet doorgegaan omdat broer Jan Kramer twee dagen eerder dan verwacht voor hun neus had 
gestaan in verband met zijn verlof uit Indië. Achteraf betreurde Diet Kramer het nog meer dat de 
afspraak met Laura niet door was gegaan ‘dan het me toen in die drukte speet’. Ze zou graag nog een 
keer naar haar vriendin ‘toe komen voor het winterseizoen begint’. Vanwege beider vakantie plannen 

13 Algemeen Handelsblad, 23 mei 1929. De deelnemerslijst van de conferentie is opgenomen in Colenbrander e.a., Opwaartsche Wegen, 40. 
Vermoedelijk las Diet Kramer op de Pinksterconferentie in 1929 een fragment voor uit ‘Klein comedietje’ dat werd opgenomen in: P.H. 
Ritter e.a., Achtste Winterboek van de Wereldbibliotheek 1929-1930 (Amsterdam 1929) 21-32 (bron: brief van Diet Kramer aan Laura 
Olivier, d.d. 4 juli 1929 ( JV)).

14 ‘Piet M’ is waarschijnlijk P.H. Muller, die van januari 1929 tot december 1939 medewerker van De Vriend des Huizes was (bron: http://
www.hdc.vu.nl/nl/Images/Vriend%20des%20Huizes_tcm99-135225.pdf; geraadpleegd 6 januari 2015). Als titel van het boek van Brod 
noemt Diet Kramer ‘Tycho Brahe’. Tycho Brahes Weg zu Gott is een historische roman over de Deense astronoom Tycho Brahe (1546-
1601) en de Duitse astronoom en wis- en natuurkundige Johannes Kepler (1571-1630), die ca. 1600 door de Tsjechische keizer Rudolf II 
naar Praag werden gehaald. Hun onderzoek droeg in belangrijke mate bij aan nieuwe natuurwetenschappelijke inzichten (bron: http://
www.sterrenwachtvesta.nl/grootheden-johannes-kepler.php; geraadpleegd 6 januari 2015). Ongedateerde brief van Diet Kramer aan 
Laura Olivier uit voorjaar 1929 ( JV). Over het boekenbezit van Diet Kramer is weinig bekend. Wel staat vast dat ze op zeker moment 
een ex libris heeft laten ontwerpen, waarmee ze haar boeken van een eigendomsmerk voorzag. Onbekend is wie de ontwerper is van dit 
ex libris (bron: Vervoorn, Exlibris van Nederlandse Letterkundigen, 31).

15 Laura Olivier was bijvoorbeeld ook aanwezig op de Pinksterconferentie in 1929.
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leek het echter lastig om een geschikte datum te vinden. Ter informatie vermeldt Diet Kramer wan-
neer ze afwezig zou zijn: ‘16-30 Juli (Valkenburg), 3-10 Aug. (Friesland), 17-31 Aug. (België en 
Brabant)’. De ophanden zijnde uithuizigheid doet haar schrijven: ‘Ik zou wel eens ’n maandje als 
kluizenaar willen leven in een hutje van 2 x 2 M. met alleen een divan en een rits boeken en papier… 
en een pomp of een zwembassin.’ Verder vraagt ze of Piet (P.H. Muller) Laura heeft geschreven ‘dat 
ik z’n voorloopige helpster ben geworden met de bibliographieën. Op ’t moment zwoeg ik me in 
’t zweet voor Cyriel Buysse. Ik wou ’t voor de 16e af en weg hebben.’ 

In de brief noemt ze ook een ontmoeting met een gemeenschappelijke kennis, Guus Maat, die 
mogelijk problemen had. ‘Dat kan ook nog ellende worden voor Guusje.’ De moeilijkheden worden 
niet benoemd, maar eerder had Diet Kramer er al met haar over gesproken: ‘Ik heb haar op de 
Conf. al voorspeld dat ’t zoo komen zou. We hadden toen een diepzinnig gesprek (voorzoover er 
tusschen genoemde personen van diepzinnigheid sprake kan zijn) en ik geloof dat ze me ijselijk-oud 
vond – Soit.’ De passage maakt duidelijk dat deze Guus Maat net als Diet Kramer zelf onderwerp 
van gesprek was in protestants-christelijk letterkundige kringen. Ook in deze brief rept ze over haar 
geldzorgen: ‘Ik heb Van Ulzen van de week voor fl. 100,- afgezet, ’n voorschot op m’n vertaling (die 
al bij ‘m is tusschen haakjes). Dat had ik noodig voor die zwerftocht door België.16

16 Onduidelijk is wie met ‘de Jordens’ worden bedoeld. Onderzoek in Het Utrechts Archief (UA) heeft geen relevante informatie op-
geleverd. P.H. Muller verzorgde vanaf de vierde jaargang de rubriek ‘Bibliographie’ in Opwaartsche Wegen. In de zevende jaargang 
(1929/1930) assisteerde Diet Kramer hem hierbij. Een bibliografie van Cyriel Buysse is echter niet verschenen in Opwaartsche Wegen.  
In jaargang 7 zijn twee bibliografieën opgenomen, te weten van M.J. Brusse en Jacob Israël de Haan. Mogelijk wordt met de uit Am-
sterdam afkomstige Guus Maat, die ook aanwezig was op de Pinksterconferentie 1929, Augusta Maat bedoeld; Augusta Maat is op 
11 maart 1892 geboren en trouwde op 15 mei 1929 in Rotterdam met Cornelis Rensen (bron: https://www.openarch.nl/show.php?-
archive=bhi&identifier=4b63970a-b816-dfdb-3aec-5788d59c2905&lang=nl; geraadpleegd 26 april 2017). Met Van Ulzen wordt ver-
wezen naar J.B van Ulzen, oprichter en directeur van uitgeverij Holland. Brief van Diet Kramer aan Laura Olivier, d.d. 4 juli 1929 ( JV).

Exlibris van Diet Kramer van onbekende ontwerper, ca. 1935 (over-
genomen uit: Vervoorn, Exlibris van Nederlandse Letterkundigen).
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Wim Muller
Tijdens de vakantie in Zuid-Limburg logeerde Diet Kramer samen met haar moeder en broer Jan 
in Hotel “Cuypers-Linssen” te Houthem – St. Gerlach, nabij Valkenburg. Een omgeving die veel 
mogelijkheden tot excursies bood. ‘Van daaruit gaan we naar Brussel en de Ardennen. “Me broertje” 
fuift!’ Ze verwachtte er kalme weken te hebben, had ze Laura Olivier laten weten.17 

Een bewaard gebleven foto laat het drietal in opperbeste stemming zien in Valkenburg, ieder 
voorzien van een wandelstok (zie bladzijde 131). Mogelijk gingen ze op pad voor een stevige wan-
deling of hadden ze die net voltooid. Maar dat blijft gissen, wat ook geldt voor het verdere verloop 
van deze vakantie. Er is slechts een ding waarover zekerheid bestaat met betrekking tot het verblijf 
in Limburg. Op zeker moment maakte Diet Kramer er kennis met haar toekomstige echtgenoot 
 Willem Anne (Wim) Muller, die samen met zijn toenmalige echtgenote Simonette Albertine de Bats 
(1894-1979) en hun zonen Guus (1918-1987) en Jan (1925-2015) en dochter Willy (1920-2001) in 
hetzelfde hotel logeerden. Toen Diet Kramer in 1948 op het punt stond opnieuw met vakantie naar 
Houthem – St. Gerlach te gaan, schreef ze aan Guus Muller: ‘Guus… herinner je je ’t nog.’18 

Hoe het contact tussen Diet Kramer en Wim Muller precies tot stand is gekomen, is niet bekend. 
Er zijn echter aanwijzingen dat er al spoedig sprake was van een geanimeerde omgang tussen beide 
gezelschappen, waarbij Diet Kramer tot vrijmoedige uitspraken kwam. Zo zou ze tijdens de vakan-
tie al hebben gezegd dat zij beter bij Wim paste dan Simonette en dat die goed bij haar broer Jan, die 

17 Hotel ‘Cuypers-Linssen’ was gevestigd op het adres Onderstestraat 66, Houthem. Het hotel was rond 1890 in handen van Jan 
 Willem Cuypers (1839-1905) en Anna Catharina Linssen (1831-1931). In 1917 werd het overgenomen door het echtpaar W. Pater-
notte-Cremers. De naam van het hotel bleef bij de overname gehandhaafd. Sinds 1997 is het hotel onder de naam De Geulvallei in 
handen van de familie Beckers-Aarts. Brief van Diet Kramer aan Laura Olivier, d.d. 4 juli 1929 ( JV).

18 Brief van Diet Kramer aan Guus en Adri Muller, d.d. 18 juli 1948 (collectie Gerda Muller, dochter van Guus Muller, verder aangeduid 
met GeM).

Diet Kramer (tweede van links) met enkele familieleden, ca. 1930 (LeM).
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op dat moment vrijgezel was, zou passen. Zoon Jan Muller concludeerde daaruit dat ze toen al een 
oogje op zijn vader moet hebben gehad.19 

Op welke wijze Diet Kramer en Wim Muller in eerste instantie een vervolg hebben gegeven aan 
de kennismaking is eveneens onduidelijk. Wellicht hebben ze elkaar in de maanden na hun kennis-
making verschillende malen ontmoet. Volgens zoon Lex Muller heeft zijn moeder intensief met zijn 
vader gecorrespondeerd, ook nadat die in mei 1930 met zijn gezin naar Nederlands-Indië was ver-
trokken, en stuurde zij hem ter beoordeling verschillende manuscripten en drukproeven.20 Mogelijk 
stuurde ze hem ook de afleveringen van het door haar geschreven feuilleton ‘Het kostbaar geschenk’, 
dat als een soort schrijversgrapje een opvallende verwijzing naar Muller lijkt te bevatten. Hoofd-
persoon Stans bezoekt daarin een reisbureau waarvan de wanden zijn aangekleed met reclameaffiches 
voor verschillende reizen. Een daarvan heeft het opschrift: ‘Met Wm Muller naar Afrika’.21 

Willem Anne Muller was op 1 augustus 1891 in Den Haag geboren als jongste zoon van Martinus 
Cornelis August Muller (1857-1917) en Anna Adriana Maria Margaretha Hartman (1856-1935). 
Zijn vader was hoofdcommies bij het Departement van Marine. Wim had twee broers, Johan en 
Thies, die beiden rond hun veertigste zijn gestorven aan een nierkwaal.22 Beide ouders behoorden 
tot de remonstrantse kerk, wat een aanwijzing kan zijn voor een tamelijk vrijzinnige godsdienstige 
opvoeding.23 

Al op jonge leeftijd was de leergierigheid en ambitie van de intelligente Wim Muller gebleken. 
Na het behalen van het diploma hbs was hij wis- en natuurkunde gaan studeren aan de Rijksuniver-
siteit Leiden, een studie die hij in 1915 met succes had afgerond. Vervolgens was hij korte tijd werk-
zaam geweest bij Instituut Wullings, een particuliere jongenskostschool te Voorschoten waaraan 
een hbs was verbonden. In het schooljaar 1915-1916 was hij vervolgens benoemd als leraar aan de 
Rijks-hbs te Hoorn, waar hij twee jaar had lesgegeven. Daarna was hij in verband met zijn benoe-
ming in juni 1917 als leraar wis- en natuurkunde aan de hbs in de Raamstraat teruggekeerd naar zijn 
geboortestad Den Haag. Een maand eerder, op 25 mei 1917, was hij in Apeldoorn getrouwd met 
Simonette de Bats, dochter van hoofdofficier van de Marine Stoomvaartdienst Albert Herman de 
Bats (1862-1928) en Souwtje Visser (1868-1946). Er werden, zoals gezegd, drie kinderen geboren, 
zoon Guus op 28 februari 1918, dochter Willy op 28 april 1920 en zoon Jan op 30 december 1925. 

Het leraarschap had Wim Muller gecombineerd met verdere studie. In juli 1919 was hij 
in  Leiden gepromoveerd tot doctor in de wis- en natuurkunde op het proefschrift Over de acht 

19 E-mail Jan Muller, d.d. 15 maart 2013 ( Jan Muller is op 24 februari 2015 overleden). Jan Kramer trouwde op 11 oktober 1929 met Elise 
Mechanicus (zie hoofdstuk 2).

20 Interview Lex en Ingrid Muller, d.d. 1 februari 2012. Er is, voor zover bekend, geen correspondentie tussen Diet Kramer en Wim Muller 
bewaard gebleven.

21 ‘Het kostbaar geschenk’, afl. 1, 5. De naam op het reclameaffiche kan ook een verwijzing zijn naar scheepvaartmaatschappij Wm  

H. Müller & Co, die destijds gevestigd was in Rotterdam (bron: http://collecties.stadsarchief.rotterdam.nl/Publiek/detail.aspx?-
xmldescid=1047329; geraadpleegd 24 november 2017). 

22 E-mail Jan Muller, d.d. 15 maart 2013. Johan Muller overleed op 13 juni 1931 op 42-jarige leeftijd in Utrecht (bron: http://www.het-
utrechtsarchief.nl/collectie/burgerlijke-stand/utrecht/overlijdensregisters/1931/06/15; geraadpleegd 11 augustus 2015). Thies (Martinus 
Johannes) Muller overleed op 12 september 1926 op 40-jarige leeftijd in Rotterdam (bron: https://www.genealogieonline.nl/stamboom-
frank-van-der-ham/I16331.php; geraadpleegd 11 augustus 2015).

23 Bevolkingsregister Den Haag (Haags Gemeentearchief, verder aangeduid met HGA). (http://denhaag.digitalestamboom.nl/(S(hkpirx-
j1qebifgg0xlxsmo1d))/scan.aspx?book=R&id=701007); geraadpleegd 11 augustus 2015). 
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 snijpunten van drie kwadratische oppervlakken. Vervolgens was hij rechten gaan studeren. Het in mei 
1924 succesvol afgelegde doctoraalexamen waarmee hij deze studie had afgesloten, had hem de titel 
meester in de rechten opgeleverd, zodat hij sindsdien als dr. mr. W.A. Muller door het leven ging.

Ondertussen was Wim Muller voorzitter van de Montessorivereniging in Den Haag gewor-
den en in 1925 benoemd als tijdelijk leraar in de scheepvaartwetgeving aan de Zeevaartschool te 
 Scheveningen, een aanstelling die meerdere malen werd verlengd. Daarnaast was hij datzelfde jaar 
in Den Haag benoemd als directeur van de 5e hbs met vijfjarige cursus aan de Laan, die twee jaar 
later verhuisde naar een nieuw gebouw aan de Verlengde Mient. Bijzonderheid aan de school was 
dat er sinds 1925 op verzoek van het gemeentebestuur werd gewerkt volgens de principes van het 
Daltonsysteem, een ontwikkeling waarin Muller een grote rol had gespeeld. Ook anderszins was 
Wim Muller betrokken bij het ontwikkelen van het onderwijs. Zo was in 1928 van zijn hand het 
eerste deel van Leerboek Vlakke Meetkunde verschenen.24 

Duidelijk is dat de 37-jarige Willem Anne Muller toen hij de 22-jarige Diet Kramer leerde 
 kennen al een glanzende carrière had opgebouwd. Wellicht dat hij hiermee de nodige bewondering 
bij haar wekte. Andersom kan de ambitie waarmee Diet Kramer haar carrière als schrijfster vormgaf 
zijn belangstelling voor haar hebben gevoed. Minder waarschijnlijk is dat er meteen sprake was 
van fysieke aantrekkingskracht tussen de behoorlijk forse Diet Kramer en de niet zo grote Wim 
Muller die als gevolg van Idiopathic Scoliosis een enigszins hoge rug had. Wel is aannemelijk dat 
het leeftijdsverschil geen belemmering vormde voor het contact. Diet Kramer was immers al eerder 
gevallen voor een oudere man. In hoeverre bij de kennismaking tussen Diet en Wim het verschil in 
godsdienstige achtergrond ter sprake is geweest, is onbekend. Volgens de kinderen van Diet Kramer 
was hun vader overtuigd atheïst maar respecteerde hij de godsdienstbeleving van hun moeder.25 

Een volgende belangrijke stap in de carrière van Wim Muller vond plaats in het voorjaar van 
1930. Hij werd toen met ingang van het schooljaar 1930-1931 benoemd tot rector van het Bata-
viaasch Lyceum in Batavia, als opvolger van dr. Ph. G. Gunning (1886-1972).26 Een benoeming die 
gevolgd was op het verzoek van de ‘Commissie van Toezicht’ om op de vacante functie te solliciteren. 

De verhuizing naar Nederlands-Indië betekende een grote verandering voor Muller en zijn 
gezin. Maar voordat het zover was, werd er uitgebreid afscheid van hem als directeur genomen. Dat 
afscheid vond 10 mei 1930 onder grote belangstelling plaats in ‘het feestelijk versierde gymnastiek-
lokaal’ van de school. Een van de vele sprekers was de toenmalige Haagse wethouder van Onderwijs, 
dr. W.W. van der Meulen. Hij sprak Muller toe met hartelijke woorden, meldde Het Vaderland een 
dag later: 

24 Gegevens over de carrière van W.A. Muller zijn vooral ontleend aan op www.delpher.nl gevonden artikelen: De Tijd, 21 mei 1915; Het 
Vaderland, 15 maart 1930; Algemeen Handelsblad, 26 juni 1917; Algemeen Handelsblad, 10 juli 1919; Algemeen Handelsblad, 24 december 
1924; Het Vaderland, 9 mei 1924; Het Vaderland, 17 januari 1925; Het Vaderland, 27 juli 1926; Nieuwe Rotterdamsche Courant, 22 novem-
ber 1927; Algemeen Handelsblad, 11 oktober 1928. Instituut Wullings was in 1894 opgericht door Hendrik Hermanus Gerrit Wullings 
(1869-1936) en gevestigd op de buitenplaats Beresteyn te Voorschoten. Het Instituut bestond tot 1945 (bron: Toekomstvisie tuin- en 
parkaanleg buitenplaats BERESTEYN te Voorschoten, provincie Zuid-Holland, 16 september 2013). W.A. Muller, Leerboek Vlakke Meet-
kunde. Eerste deel. (Zwolle 1928). In 1935 verscheen van de hand van Muller nog deel III van Leerboek der algebra (Zwolle 1936).

25 Interview Diedie, Lex en Ingrid Muller, d.d. 14 september 2012. In het bevolkingsregister 1913-1939 van Den Haag is op de gezinskaart 
van Willem Anne Muller bij godsdienst ‘geen’ vermeld (bron: http://denhaag.digitalestamboom.nl/(S(i4slub1mvdsnf4s5h5plulor))/
scan.aspx?book=R&id=701418; geraadpleegd 15 september 2015).

26 Swart e.a., Gedenkboek 1902-1977, 34.
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Het Haagsche onderwijs verliest een eerste kracht. Maar het is te begrijpen dat u weggaat, aldus de wet-
houder, want ginds wacht u een wijdere werkkring. Ik ben er van overtuigd, dat u ginds groote dingen zult 
doen, zooals u bezig was hier groote dingen te doen.

Alom werden Mullers kwaliteiten geroemd, niet in de laatste plaats de prettige omgang die hij met 
vrijwel iedereen had, zijn kritische houding, zijn vermogen ‘om met nieuwe vormen aan te sluiten 
bij veranderde tijdsomstandigheden’ en zijn ‘scherpe intellect’.27 

Op 16 mei 1930 werd de reis naar Nederlands-Indië aanvaard. Het gezin Muller vertrok 
’s   morgens om tien voor negen met de boottrein – de zogenaamde Nederland Express – naar 
Genua, waarbij leerlingen en collega’s hen onder luid gejuich op het station Staatsspoor uitgeleide 
deden. Vervolgens ging het gezin aan boord van de ‘Johan van Oldenbarnevelt’ van de Stoomvaart- 
Maatschappij Nederland. Het feit dat in verschillende dagbladen melding werd gemaakt van zijn 
benoeming, afscheid en vertrek is een aanwijzing dat Muller in Den Haag een zeker aanzien had, 
vooral in onderwijskringen.28 

27 Het Vaderland, 11 mei 1930. Het krantenbericht vermeldt geen bijzonderheden over de ‘Commissie van Toezicht’. De betreffende 
 passage luidt: ‘De heer A. Rienks, sprak namens de Commissie van Toezicht woorden van warme waardering. ’t Was een der leden zelf 
die den heer Muller vroeg rector van de Carpentier Alting Stichting te worden.’

28 Algemeen Handelsblad, 16 mei 1930; Het Vaderland, 16 mei 1930. Station Staatsspoor is thans station Den Haag Centraal.

Wim Muller, 1921 (WiM). 
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De ‘Johan van Oldenbarnevelt’ kwam op 6 juni 1930 aan in Tandjong Priok, de bij Batavia horende 
haven, waarna Wim Muller en zijn gezin hun intrek namen in Grand Hotel Java, gevestigd op het 
adres Rijswijk 5/6 in Weltevreden, het zogeheten centrum van Batavia, waar naast winkels en kan-
toren tal van hotels en pensions waren gevestigd.29 Hoe lang het gezin daar verbleef, is onduidelijk, 
maar ongetwijfeld zal Wim Muller er alles aan hebben gedaan om zo snel mogelijk een passende 
woning voor zijn gezin te vinden, wellicht daarbij geholpen door zijn nieuwe werkgever. Het enige 
bekende adres van Wim Muller uit de eerste jaren dat hij in Batavia woonde, dateert uit 1933. Zijn 
moeder adresseerde in dat jaar een brief aan hem met Kertosonoweg 8, Batavia C.30 

Na aankomst in Batavia hadden Wim, Simonette en hun kinderen enkele maanden om te accli-
matiseren, voordat het nieuwe schooljaar begon en Wim Muller in zijn nieuwe functie als rector 
van het Bataviaasch Lyceum zou aantreden. De school maakte deel uit van de Carpentier Alting 
Stichting, die haar naam had ontleend aan ds. Albertus Samuel Carpentier Alting (1837-1915), die 
een hoge rang had bekleed binnen de Orde van Vrijmetselaren.31 

Een van zijn initiatieven was in 1902 de oprichting van een driejarige meisjes-hbs in Batavia 
geweest, nadat de gouvernementshbs voor meisjes wegens onvoldoende aanmeldingen was opge-
heven. Aanvankelijk was de nieuwe school gevestigd aan Laan de Riemer, na een jaar was deze echter 
verhuisd naar een groot oud-Indisch woonhuis op het adres Koningsplein Oost 14, in het centrum 
van de stad. Carpentier Altings opzet was om tot een brede scholengemeenschap te komen waar alle 
vormen van onderwijs – van fröbelonderwijs tot en met middelbaar onderwijs – zouden worden 
aangeboden. Dit streven werd uiteindelijk gerealiseerd door zijn zoon Eliza Hendrik Carpentier 
Alting (1868-1944), notaris te Batavia en eveneens vrijmetselaar. Op diens initiatief was de school 
achtereenvolgens uitgebreid met een lagere meisjesschool, een lagere jongensschool, een gemengde 
lagere school en een vijfjarige meisjes-hbs. 

De stichting waarin alle scholen waren ondergebracht, had na het overlijden van Albertus 
Samuel Carpentier Alting in 1915 de naam Carpentier Alting Stichting gekregen – CAS voor 
ingewijden. Toen vanaf 1925 ook jongens werden toegelaten tot de hbs, hadden plannen voor de 
oprichting van een lyceum gestalte gekregen. In 1926 was vervolgens het Bataviaasch Lyceum van 
start gegaan, dat al snel een goede naam had opgebouwd. In de biografie van schrijfster Aya Zik-
ken (1919-2013), die in de jaren dertig leerling van de CAS was, wordt de school elitair genoemd.  

29 Soerabaijasch Handelsblad, 5 juni 1930; Het Nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië, 24 juni 1930. In Grand Hotel Java kon onder 
meer een ‘maand-kamer’ en een ‘familie-paviljoen’ worden gehuurd (Bataviaasch Nieuwsblad, 24 juli 1931). Toen Wim Muller in 1930 in 
Batavia arriveerde, bestond de stad uit twee delen, de in het noorden gelegen oude stad – de zogeheten benedenstad – en de onder leiding 
van gouverneur-generaal Herman Willem Daendels (1762-1818) ontwikkelde, hoger gelegen nieuwe stad Weltevreden, de bovenstad. 
In 1935 kwam daar nog een derde deel bij, de als zelfstandige gemeente opgeheven stad Meester-Cornelis, die zich ten zuiden van het 
nieuwe centrum bevond (bron: Anoniem, Batavia als handels-, industrie- en woonstad, 48).

30 Brief van Anna Muller-Hartman aan Willem Anne Muller, d.d. 11 juni 1933 (GeM).
31 Ds. Albertus Samuel Carpentier Alting was in de periode 1899-1905 Gedeputeerd Grootmeester bij de Provinciale Grootloge van 

 Nederlands-Indië van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden; vanaf 1906 was hij Gedeputeerd Groot-
meester in Nederland (bron: http://www.dbnl.org/tekst/_jaa003191601_01/_jaa003191601_01_0013.php; geraadpleegd 27 janu-
ari 2015). De relatie van de school met de vrijmetselarij heeft voor zover bekend geen rol gespeeld bij het aannemen van personeel: 
‘Aan de docenten evenwel werden, voor zover ik van anderen heb gehoord en zelf heb ervaren, geen levensbeschouwelijke eisen gesteld 
en bij benoemingen kwam de maconnerie niet ter sprake’ (Koets, ‘Dirk de Vries’; http://www.dbnl.org/tekst/_jaa003198401_01/ 
_jaa003198401_01_0017.php; geraadpleegd 8 augustus 2013). De naam van Willem Anne Muller komt niet voor in de historische 
ledencartotheek van de Orde van Vrijmetselaren (e-mail Marijke de Vries, directeur van Cultureel Maçonniek Centrum ‘Prins Frederik’, 
Den Haag (verder aangeduid met CMC), d.d. 9 augustus 2013), waaruit kan worden geconcludeerd dat hij geen vrijmetselaar was. 
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Er waren geen toelatingsbeperkingen op grond van afkomst en huidskleur, schrijft Kees Ruys, maar 
er werden hoge eisen gesteld aan het kennisniveau van de leerlingen, vooral wat betreft de Neder-
landse taal. Ook was het schoolgeld hoog. Vooral door dit laatste behoorden de meeste leerlingen 
‘tot de beter gesitueerde, blanke bovenlaag van Batavia’.32 

Bij zijn aantreding als rector in het schooljaar 1930-1931 trof Wim Muller een groeiende en 
bloeiende school aan met een lesrooster dat naast traditionele vakken ruimte bood voor excursies, 
lezingen en culturele activiteiten. Bij het organiseren van die extra activiteiten speelde de Literaire 
Club ‘ELCEE’ een belangrijke rol. Oud-leerling Nico Beets, die als jongen in 1927 vanuit een dorp 
in Overijssel naar Batavia verhuisde en op het Bataviaasch Lyceum terechtkwam, noemt in een 
gedenkboek van de CAS de liberale sfeer die er op school heerste, met leraren die hard werkten en 
vernieuwend waren. 

Het Lyceum te Batavia was een levendige school, geenszins autoritair of paternalistisch. (…) Wat overigens 
interessant is, is dit: je kunt het Bataviaasch Lyceum niet vereenzelvigen met Eén Groot Pedagoog. (…) 
In Batavia was het Lyceum misschien toch méér een school van de gezamenlijke leerkrachten en de leer-
lingen. (…) De levendigheid kende natuurlijk hoogtepunten. In mijn jaren waren dat de feesten in het 
 algemeen, de Goethe-herdenking en de reis met de hele school naar de Krakatau in Straat Soenda. (…) 
De school had het voordeel relatief klein te zijn, zodat men elkaar nog kende. We kwamen als leerlingen bij 
sommige leraren thuis, ook wel bij de Rector. Op school werd van allerlei besproken. Leraren konden van 
hun vak ook nog wel iets meer maken dan wat in de voorschriften stond.

Schrijfster Hella Haasse (1918-2011) was in 1935 leerling van het Bataviaasch Lyceum. Zij schrijft 
in het gedenkboek over de vrijzinnige geest op school, 

waar gestreefd werd naar cultuuroverdracht in een eerlijke, eenvoudige vorm. Die geest, en de invloed die 
er uitging van vele begaafde leraren heeft (dat kan ik alleen maar volmondig beamen) in hoge mate bij-
gedragen tot wat talloze ex-leerlingen van de CAS in hun leven alzo aan innerlijk houvast en creatieve 
 impulsen hebben ontwikkeld.33 

Elders noemt zij, net als de biograaf van Aya Zikken, het lyceum een vrijwel Nederlandse school. Het 
aantal leerlingen van inheemse – Haasse schrijft ‘Indonesische’ – afkomst was gering.34 Degenen die 
er waren leken op het eerste gezicht ‘volkomen opgenomen in de schoolgemeenschap. Zij waren 

32 Ruys, Alles is voor even, 113-114.
33 Swart e.a., Gedenkboek 1902-1977, 31-35, 204. Aan deze uitgave zijn ook verdere gegevens over Het Bataviaasch Lyceum en de Carpen-

tier Alting Stichting ontleend. In 1923 werd de naam Carpentier Alting Stichting officieel vastgelegd. De scholengemeenschap heeft tot 
1960 bestaan.

34 De term Indonesisch in relatie tot de inheemse bevolking in de jaren dertig lijkt een anachronisme, doch was ook al gangbaar voor de 
officiële onafhankelijkheid van Indonesië in 1949. In dit proefschrift wordt echter de voorkeur gegeven aan de eveneens toegestane 
term ‘inheems’. De term ‘inlands’ wordt niet gebruikt omdat deze een denigrerende lading heeft. Zie ook: http://apps.nrc.nl/stijlboek/
indonesi%C3%AB-en-nederlands-indi%C3%AB; geraadpleegd 9 juli 2015). De term ‘Indisch’ verwijst ‘naar mensen die geboren zijn in 
het voormalige Nederlands-Indië, er hebben gewoond of in het bijzonder naar mensen van gemengd Indonesisch-Europese afstamming’ 
(bron: http://taaladvies.net/taal/advies/vraag/1569/indische_indiase_mensen/; geraadpleegd 9 juli 2015). 
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lid van de Literaire Club en namen deel aan de kampeertochten in de bergen.’ Ze heeft hen echter 
nooit in een zwembad gezien of op een schoolbal. Ze vraagt zich af wat de reden daarvan is. 

Omdat zij zich daar niet werkelijk aanvaard zouden voelen? Of omdat (…) de tradities en geloofsover-
tuigingen in hun eigen kring dansen en zwemmen niet toelieten? Voor de Javaanse jongeren was het onmo-
gelijk zich in badpak te vertonen of ongedwongen, ‘vrij’ met de andere sekse om te gaan. Zelfs bij degenen 
uit de meest vooruitstrevende intellectuele milieus bestond een in laatste instantie onoverwinnelijke terug-
houdendheid ten aanzien van het in hun ogen onberekenbare, stijlloze westerse gedrag.35 

Uit andere bronnen blijkt echter dat het zwembad verboden terrein was voor de inheemse bevolking.36 
Over de eerste periode in Batavia herinnerde Jan Muller, de jongste zoon van Wim en Simonette 

Muller-de Bats, zich dat ze in de droge moesson aankwamen in Batavia. Toen in het najaar de natte 
moesson begon, bleek al gauw dat Simonette het klimaat slecht verdroeg. Ook herinnerde hij zich 
dat er later huwelijksproblemen waren.37 

Mogelijk hingen die moeilijkheden deels samen met verschillen in dagelijks leefritme tussen 
beide echtelieden, zoals Jo van Ammers-Küller die beschrijft in Wat ik zag in Indië (1939): 

Dat is een van de groote problemen van het huwelijk in Indië, “het” probleem, naar ontelbare menschen 
mij hebben verzekerd. De mannen moeten er hard, dikwijls buitensporig hard en ingespannen werken; de 
vrouwen hebben er te veel vrijen tijd en te weinig te doen. 

Van Ammers-Küller geeft aan dat veel vrouwen in Indië tot niets doen worden gedwongen, ‘omdat 
elke inspanning gedurende den heeten tijd van den dag, haar migraine of duizelingen geeft’. Voor 
vrouwen met een gezonde levenslust moet dat volgens haar een kwelling zijn geweest. ’s Avonds, 
als het koel is, willen zij de ‘gedwongen luiheid inhalen, willen een paar uur lang voelen dat ze jong 
zijn, dat ze leven. Doch “hij”, die gedurende zijn ingespannen werk geen tijd heeft gehad om de 
hitte te voelen, begeert in die zelfde avonduren de rust, de luiheid, die “zij” juist heeft afgeschud.’ 
Van Ammers-Küller is van mening dat dit de oorzaak van veel gestrande huwelijken in Indië is.  
‘En er zijn heel wat jonge vrouwtjes die met een tusschentijdsch verlof naar Holland gaan…. en die 
dan niet terugkeeren.’38 

35 Haasse, Het dieptelood van de herinnering, 247-248.
36 In haar boek Nu wonen daar andere mensen (Den Haag 1974) doet Margaretha Ferguson (1920-1992), die in dezelfde periode als Hella 

Haasse leerling van de CAS is geweest, onder meer verslag van een ontmoeting met een inheemse vrouw die destijds bij Hella Haasse in 
de klas zat. Haar opmerking ‘wij Indonesiërs mochten niet in jullie zwembad!’ (p. 37), is een van de aanwijzingen dat het zwembad in 
Batavia verboden terrein was voor de inheemse bevolking. Ferguson schrijft eveneens dat de CAS in de jaren dertig bekend stond als een 
‘elite-school’ (p. 48). Het zwembadverbod voor de inheemse bevolking wordt bevestigd door C. W. Th. van Boetzelaer van Dubbeldam 
in Eerste indrukken van een Indische reis (’s-Gravenhage 1931), 7: ‘Ik heb (…) het oog op het feit dat dit zwembad [in Batavia] alleen voor 
Europeanen is opengesteld en dat er iets grievends in ligt voor personen van andere rassen, dat zij ook al willen zij de zeker niet geringe 
entreeprijzen betalen, er niet toegelaten worden.’ Zie ook: https://javapost.nl/2012/12/01/verboden-voor-honden-en- inlanders/ 
( geraadpleegd 11 oktober 2017).

37 E-mail Jan Muller, d.d. 15 maart 2013. 
38 Van Ammers-Küller, Wat ik zag in Indië, 79-81.
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Of inderdaad van dergelijke problemen sprake was tussen Wim Muller en zijn vrouw is onbekend, 
maar vast staat wel dat de moeilijkheden serieus waren.39 Niet voor niets keerde Simonette in 
 september 1932 met dochter Willy en zoon Jan terug naar Nederland, waar ze zich in Den Haag 
vestigde. De veertienjarige Guus bleef bij zijn vader. ‘Hij was in de moeilijke jaren en het werd beter 
geoordeeld dat hij onder vaders discipline bleef ’, aldus Jan Muller.40 

Niet geheel duidelijk is of Simonette zelf terug wilde of dat haar echtgenoot haar terugstuurde 
naar Nederland. Het laatste wordt gesuggereerd door kleindochter Willy Anne, doch uit een brief 
van Simonette aan Guus ter gelegenheid van zijn vijftiende verjaardag in 1933 zou de conclusie 
kunnen worden getrokken dat het haar eigen wens is geweest om uit Indië weg te gaan en ook dat 
ze er spijt van had: 

’t Gaat me vreeselijk aan mijn hart dat ik niet bij je ben, dat ik ben weggegaan en jullie daar heb achter 
 gelaten. Maar we zullen hopen op een spoedig weerzien mijn jongen. Ik heb de moed nog niet verloren!  
’t Is gek dat we hier niet meer thuis hooren zonder vader en jou. Mijn thuis is Indië en voortaan daar waar 
vader zal zijn, dat voel ik nu pas, dom hè van je moeder. 

Kort daarop – in maart 1933 – was er sprake van dat Guus vanwege zijn gezondheid alsnog naar 
Nederland zou gaan. Zijn moeder verheugde zich enorm op zijn komst – die om onbekende rede-
nen uiteindelijk niet is doorgegaan – en schrijft in een volgende brief: ‘Ik heb steeds gemeend dat 
je 16 Mei hier terug zou zijn, sinds Vader tenminste schreef, dat ik per sé niet meer terug mocht.’ 
Dat laatste klinkt als een behoorlijk afwijzende houding van Wim Muller ten opzichte van zijn 
echt genote. De brief bevat meer aanwijzingen dat de verstandhouding tussen beiden niet goed 
was. Zo  vraagt Simonette haar vijftienjarige zoon of die aan zijn vader om geld wil vragen voor 
de keuken inrichting van het nieuwe huis in Den Haag en voor zijn schoolboeken. Was de sfeer er 
niet naar om die vraag rechtstreeks aan haar man te stellen? Ook anderszins zoekt Simonette in de 
genoemde brief steun bij haar oudste zoon: ‘Dag lieve Guus, ik verlang extra naar je, nu ik niet meer 
terug mag. Wil is een heele steun voor me, ik hoop, dat ik aan jou ook een groote steun zal hebben, 
want dat heb ik hard noodig.’ Niet ondenkbaar is dat het vooral Wim Muller was die het contact 
afhield. Simonette lijkt namelijk wel enige toenadering te zoeken. Niet alleen bekent ze haar zoon 
dat ze zich nu pas realiseert dat ze bij ‘vader’ hoort, ook geeft ze via Guus goede raad aan haar man. 
Hij zou Sanatogen moeten nemen, ‘want dat geeft veel kracht. Het is een heel ding voor hem om jou 
nu ook te moeten afstaan. De doctoren hier vinden het veel beter voor jou, dat je verder in Holland 
blijft.’ En ze eindigt de brief met: ‘Geef vader een zoen van me en zeg hem dat ik heel goed voor jullie 
zorgen zal, dat hij zich niet ongerust hoeft te maken en dat ik hem volgende week over de verdere 
zaken zal schrijven.’ 

39 Willy Anne Muller, dochter van Guus Muller, meent dat het huwelijk van haar grootouders slecht was (interview d.d. 14 november 2012).
40 Volgens Bart Muller (zoon van Guus Muller) was de ‘officiële’ reden dat Simonette de Bats terugging naar Nederland dat ze niet tegen het 

klimaat kon. Het onderwerp Diet Kramer was taboe in de familie (e-mail Gerda Muller, d.d. 4 april 2015). Op 11 november 1932 staat 
Simonette de Bats ingeschreven in het bevolkingsregister van Den Haag (HGA). E-mail Jan Muller, d.d. 15 maart 2013.
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In ieder geval was de breuk tussen beide echtelieden medio 1933 definitief, zo blijkt uit een brief 
van Wims moeders Anna Muller-Hartman aan haar zoon. Ze zinspeelt daarin op een mogelijke 
nieuwe relatie: 

In je laatste schrijven heb je geschreven dat als Guus eens een stiefmoeder kreeg en Guus zou niet goed met 
zijn stiefmoeder overweg [kunnen] hij dan het volgende jaar naar Holland zou komen. Heb je een goede 
en lieve vrouw op het oog. Ik hoop het voor jou van harte, je schrijft me zeker wel spoedig als het zoo is. 

Aan Guus liet oma Muller weten dat het voor haar een teleurstelling is dat hij niet naar Nederland 
komt, maar dat ze ook blij is dat hij graag bij zijn vader wil blijven. Voor zijn studie zal dat ook beter 
zijn. Ze hoopt dat Guus en zijn vader samen een gezellige vakantie zullen hebben. ‘Vader heeft toch 
zijn auto (…)?’, vraagt ze. In een volgende brief informeert ze of ze nog op reis gaan met de familie 
Velsen.41 Met die familie worden Pieter Jan Velsen (1899-1985), die in het jaar dat Wim Muller 
als rector was benoemd aan het Bataviaasch Lyceum was aangesteld als leraar biologie, zijn vrouw, 
de latere schrijfster Margaretha Velsen-Quast (1904-1997), en hun in 1930 geboren zoontje Feike 
bedoeld. Wim Muller en Pieter Jan Velsen waren dus collega’s. De gezinnen Muller en Velsen gingen 
zo vriendschappelijk met elkaar om dat de kinderen de wederzijdse ouders oom en tante noemden. 
Simonette schrijft bijvoorbeeld in een brief aan Guus Muller over ‘tante Greet Velsen’.42

In hoeverre het contact dat Wim Muller had met Diet Kramer een rol speelde bij de moeilijk-
heden tussen hem en Simonette, is in nevelen gehuld, maar het is niet onwaarschijnlijk dat hun 
groeiende vriendschapsband hierop van invloed was. Vast staat wel dat het contact tussen Diet 
 Kramer en Wim Muller in het voorjaar van 1933 al heel intensief moet zijn geweest en dat er, 
ondanks het feit dat ze elkaar zeker drie jaar niet hadden gezien, vergaande plannen waren om tot 
een nauwere verbintenis te komen. Verderop in het hoofdstuk wordt hier nader op ingegaan.

Christelijk literator?
Had de vakantie in de zomer van 1929 Diet Kramer goed gedaan? Of had de kennismaking met 
Wim Muller wellicht tot nieuwe verwarring geleid? Van schrijven en publiceren leek het na de 
vakantie in ieder geval niet meteen te komen. De rust was er mogelijk ook niet voor. 

In een brief aan ‘mejuffrouw Verhave’, secretaris van de “Kring Amsterdam” van het Verbond van 
Christelijk Letterkundige Kringen, schreef ze eind augustus 1929 dat ze ‘een week of wat behept 
was met vagebondallures’ en dat ze haar familie niet op de hoogte had gesteld van de adressen waar 
ze zoal had verbleven. Daardoor had een brief van Verhave haar pas laat bereikt. Die brief behelsde 
waarschijnlijk de uitnodiging om op de Kunstavond van 23 september een voordracht te houden. 
Een uitnodiging waar Diet Kramer graag op inging, al had ze op dat moment niet zoveel geschikts 

41 Interview Willy Anne Muller, d.d. 14 november 2012. Brieven van Simonette de Bats aan haar zoon Guus Muller, d.d. 14 februari en 
28 maart 1933; brief van Anna Muller-Hartman aan Wim Muller, d.d. 11 juni 1933 (GeM); brieven van Anna Muller-Hartman aan 
Guus Muller, d.d. 8 en 22 mei 1933 (collectie Willy Anne Muller, verder aangeduid met WiM).

42 Het echtpaar Velsen-Quast kreeg nog twee kinderen: in 1934 respectievelijk 1940 werden zoon Peter Aegidius en dochter Eveline Mar-
garetha geboren. Van der Veer, ‘Margreet Velsen-Quast’; Bataviaasch Nieuwsblad, 23 april 1930; brief van Simonette de Bats aan haar 
zoon Guus Muller, d.d. 28 maart 1933 (GeM); e-mail Eveline Branbergen-Velsen, d.d. 5 maart 2015.
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voor handen. Alleen de schets waarvan ze in mei op de conferentie op Kasteel Hardenbroek al 
een fragment had voorgelezen, kwam er in haar ogen voor in aanmerking. ‘Wanneer U dit minder 
geschikt oordeelt, ’t zij om de bekendheid, ’t zij omdat ’t te lang is, zal ik van verdere medewerking 
moeten afzien, daar het werkelijk ’t eenige “leesbare” is, wat ik momenteel bezit.’ Zover kwam het 
echter niet want in een volgende – niet gedateerde – brief gaf ze aan mejuffrouw Verhave de titel van 
haar voordracht door: ‘Klein comedietje’. Behalve Diet Kramer lazen op de Kunstavond ook Jan H. 
de Groot, Hein de Bruin en Gerrit Kamphuis voor uit eigen werk.43 

Het volgende bekende wapenfeit in het leven van Diet Kramer was de verschijning van Kleine 
levens bij uitgeverij Holland, in november 1929 aangekondigd in het Nieuwsblad voor den Boek-
handel.44 De uitgave is een bundeling van vijf eerder gepubliceerde schetsen, ‘Hofjes-gebeuren’, 
‘Bloemen’, ‘Het bezoek’, ‘Kijrie Eleijson!’ en ‘Wannes Jan’. 

Zoals vermeld in hoofdstuk 2, was Diet Kramer behoorlijk kritisch over de verhalen in Kleine 
levens. Tegenover Risseeuw gebruikte ze er in 1932 de term ‘onvolgroeid’ voor. Haar kritische hou-
ding ten aanzien van het niveau van haar schrijverschap blijkt ook uit een brief aan Roel Houwink 
in 1931, waarmee ze reageerde op zijn verzoek om haar geboortejaar door te geven. Mogelijk wilde 
Houwink dit weten in verband met een door hem samen te stellen overzicht van Nederlandse 

43 Brieven van Diet Kramer aan M. Verhave, waarvan een is gedateerd 30 augustus en de andere ongedateerd. Reconstructie van  verschillende 
gebeurtenissen in het leven van Diet Kramer zijn aanleiding om eerstgenoemde brief te dateren op 30 augustus 1929 (LM, collectie K 
08631 B1). Een aankondiging van de Kunstavond is opgenomen in Algemeen Handelsblad, 20 september 1929.

44 Nieuwsblad voor den Boekhandel, 96 (1929), nr. 90. In 1935 verscheen de tweede druk van Kleine levens. In Kleine levens is de schrijfwijze 
van de titels van de schetsen ‘Kijrie Eleijson!’ (in 1928 opgenomen in het Kerstnummer van Deli in woord en beeld) en ‘Wannes Jan’ 
(opgenomen in jaargang 1929-1930 van Opwaartsche Wegen) gewijzigd in respectievelijk ‘Kyrie Elyson’ en ‘Wannes-Jan’. Ter wille van de 
overzichtelijkheid wordt de oorspronkelijke schrijfwijze van de titels aangehouden. 

Diet Kramer in een veel voorkomende pose: in de ene hand een pen, 
in de andere een sigaret, ca. 1930 (LeM).
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 literatoren. Nadat ze de gevraagde informatie heeft gegeven, vervolgt Diet Kramer haar brief 
namelijk met de vraag of het niet wat ‘anticipeerend’ is om haar al een plaats in de Nederlandse 
letterkunde toe te kennen. Daarbij is volgens haar geen sprake van valse bescheidenheid. Met haar 
volgende werk hoopt ze een stap in deze richting te doen, 

maar ik vind het een beetje zielig als het kleine “Kleine Levens”, de groote naam van letterkunde krijgt. En 
anders is er toch niets, dat die naam wel zou verdienen. (…) Ik hoop niet dat u mij m’n bemoeizucht kwalijk 
neemt. Ik hoop wel, dat u, indien mogelijk, rekening zult houden met m’n huiverigheid in dat opzicht.45 

Diet Kramer mag dan zelf kritisch hebben gestaan tegenover Kleine levens, de buitenwereld oor-
deelde anders. De bundel werd positief ontvangen en betekende een bevestiging van de positie van 
Diet Kramer als aankomend schrijfster, zo blijkt uit recensies in verschillende kranten en tijdschrif-
ten.46 Waardering was er bijvoorbeeld voor de sfeertekening in de schets ‘Hofjes-gebeuren’, waarmee 
Kleine levens opent. In zijn bespreking van de bundel in het Utrechtsch Dagblad stelt P.H. Ritter dat 
juist de gedetailleerde schildering de tragiek in het verhaal goed doet uitkomen.

Wij herinneren ons niet ooit ergens een zoo voortreffelijke uitbeelding van het, typisch Hollandsche,  hofje 
te hebben gelezen. En nu, nu onze aandacht van die hofjessfeer vol is geloopen, nu is onze gemoedsgesteld-
heid volkomen gereed geworden, om door die eenvoudige tragedie, waarvan wij het belang zónder die 
voorbereiding misschien niet zoo hadden beseft, te worden ontroerd. 

Ook andere recensenten waren positief over ‘Hofjes-gebeuren’, onder wie een onbekende criticus in 
de Nieuwe Rotterdamsche Courant die zijn bespreking met ‘Z.’ ondertekende en Willem Evers, alias 
Piet Korthuys, in de Nieuwe Leidsche Courant. Daarnaast waren beiden lovend over ‘Wannes Jan’, 
onder meer vanwege de eenvoud en kracht van deze schets. Zo schreef Evers: 

Het best is de laatste schets: “Wannes Jan”, in Texelsch dialect voortreffelijk geschreven met krachtigen streek, 
die de wijde ruimten van dit mooie duin-eiland tot de verre zee-horizonten toe voor ons openlegt. Het is ons, 
alsof wij de ziltige zeewinden om ons voelen en de zon doorzinderde openheid om ons heen weten. 

Ook in het gereformeerde weekblad De Reformatie werd gunstig over Kleine levens geoordeeld. 
Vanwege het ‘uitnemend gehalte’ van inhoud en geest verwelkomde dr. C. Tazelaar de bundel ‘met 
vreugde (…) als een nieuwe bijdrage tot onze Christelijke kunst’. Tazelaar heeft in het bijzonder 
waardering voor de schetsen ‘Kijrie Eleijson!’ en ‘Wannes Jan’, wat niet verwonderlijk is omdat juist 
deze twee een duidelijk christelijk perspectief hebben. Over ‘Kijrie Eleijson!’ schrijft hij: 

45 Brief van Diet Kramer aan Roel Houwink, d.d. 28 september 1931 (LM, collectie Diet Kramer, signatuur K 08631 B1).
46 Utrechtsch Nieuwsblad, 1 februari 1930; Nieuwe Rotterdamsche Courant, 6 februari 1930; Nieuwe Leidsche Courant, 15 februari 1930; 

Tazelaar, ‘Kleine levens’.
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Het eerste is de vertelling over een ventje, die [sic], als op Kerstdag een zusje geboren wordt, vol vreugde het 
van moeder geleerde versje over het Kerstkindje zingt, zonder te beseffen, dat het verheugende feit aan zijn 
moeder het leven heeft gekost. Ontroerend is zijn argeloos zingen van het refrein “Kyrie Eleyson”, Heer 
erbarm U, en zijn vraag aan den van smart gebroken vader of moeder nu ook de engeltjes van den Kerst-
nacht heeft hooren zingen; ontroerend ook is de beschrijving van den Kerstnacht zelf als “eindelijk de lang 
verwachte engeltjes door de lichtende twinkelende sterrenkieren naar omlaag kwamen en brachten het 
kind”. (Zoo heeft de moeder het den jongen in uitzicht gesteld) en daarnaast: “er was een ziel”, die opsteeg 
“tot voor Gods troon”.

Opvallend is dat Tazelaar de nadruk legt op het onbevangen geloof van het jongetje en niet op het 
feit dat zijn vader geen troost lijkt te vinden in enige religieuze overtuiging. Dit laatste aspect wordt 
wel benadrukt in de genoemde recensie van Evers: 

De lichte kinderwereld met haar zuivere vreugde staat hier gescheiden van de wereld der smart waarin de 
vader leeft. Er is niet alleen geen verzoening of harmonie, er is zelfs geen verbinding, langs hoe smallen weg 
ook, tusschen beide sferen.

Bovenstaande roept de vraag op hoe Diet Kramer zich in deze periode van haar leven verhield tot 
godsdienstige zaken en hoe zij hiermee omging in haar werk. Zoals gezegd, had ze in de eerste jaren 
van haar loopbaan als schrijfster aansluiting gezocht bij protestants-christelijke letterkundige kringen. 
Ze publiceerde in protestants-christelijke tijdschriften en nam actief deel aan bijeenkomsten van het 
Verbond van Christelijk Letterkundige Kringen. 

Bij haar aanmelding voor de Pinksterconferentie in 1929 bleek echter dat ze geen lid was van het 
Verbond. Wat weerhield haar toen hiervan? Geldgebrek? Principiële redenen? Toch moet ze na de 
conferentie korte tijd lid zijn geweest. Begin augustus 1930 zegde ze het lidmaatschap van de Kring 
Amsterdam van het Verbond namelijk op. In een formele brief aan Mejuffrouw Verhave, secretaris 
van deze Kring, berichtte ze: 

Door verschillende omstandigheden ben ik genoodzaakt me terug te trekken uit bovengenoemde Kring. 
Het is mij niet bekend vanaf welker datum het Vereenigingsjaar loopt. Mocht ik voor dit jaar te laat zijn, 
dan verzoek ik u vriendelijk dit schrijven voor ’t volgende Vereenigingsjaar te laten gelden. 

Eenzelfde stap zette ze wat betreft de Christelijke Auteurskring Amsterdam, waarvan ze blijkbaar 
eveneens eerder lid was geworden. De toon van deze brief is persoonlijker: 

In vele opzichten spijt het mij dat ik, uitsluitend wegens principieele redenen, genoodzaakt ben mezelf te-
rug te trekken uit de Christelijke Auteurskring. Mijn beste wenschen voor het verder bestaan van de kring 
en groeten aan alle, mij bekende, leden. 
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Ontbreekt in de brief aan de Kring Amsterdam van het Verbond iedere grond voor haar opzegging, 
bij de afmelding van de Auteurskring geeft ze aan dat ze principiële redenen had.47 

Over de aard van deze redenen licht Diet Kramer in correspondentie met Risseeuw uit 1932 
een tipje van de sluier op. Zoals vermeld in hoofdstuk 2, verzocht ze hem geen werk van haar op 
te nemen in een door hem samen te stellen bundel met christelijk proza. Als reden noemt ze de in 
haar ogen onvolgroeidheid van de schetsen in Kleine levens en ‘het werk dat ik daarna publiceerde 
verkeert in een stadium, dat het voor opname in een bundel christelijk proza niet geschikt maakt’. 
Dit zelfoordeel lijkt een diepere achtergrond te hebben. Ze vervolgt de brief namelijk met: 

Ik durf de verantwoordelijke titel van christelijk literator niet op me te nemen voor ik daartoe (d.w.z. zoo 
volkomen mogelijk) (…) in staat ben. Om dezelfde reden trok ik me eenige jaren geleden terug uit de Chr. 
Letterk. Kringen.

Ze gooit echter de deur naar deze kringen niet helemaal dicht: ‘Wanneer ik er in terug keer, zal dat 
in alle oprechtheid zijn.’48 Risseeuw reageerde teleurgesteld op het feit dat Diet Kramer bezwaar had 
tegen opname van een fragment uit haar werk in de bloemlezing. Hij schrijft dat hij haar eerlijkheid 
in deze respecteert, maar dat hij ook iets tweeslachtigs bespeurt in haar houding: 

Door uw medewerking aan allerlei christelijke uitgaven en bladen, verkeert het publiek, dat deze uitgaven 
leest in de meening, dat u tot de jongere christelijke auteurs gerekend wordt. Dat heeft per slot van reke-
ning weinig te maken met het al of niet lid zijn van chr. organisaties. Juist omdat mijn bloemlezing direct 
zal aansluiten op mijn bloemlezing “Chr. Dichters” waarin ik de noodige selectie heb toegepast, zou het 
mij en vele anderen zeer spijten, indien u straks onder de jongeren in deze bloemlezing gemist wordt.  
Het getal der jongere chr. auteurs is zóó klein, dat u er niet in gemist kunt worden. Wie onzer durft wel-
bewust de verantwoordelijke titel van Christelijk literator op zich te nemen? Wij, die het ernstig meenen 
met het christendom zoowel als met de kunst, kunnen ten slotte niet meer doen, dan ieder naar eigen aard 
en aanleg het beste geven dat in ons is. In mijn bloemlezing “Chr. Dichters” komen auteurs voor, voor wie 
dezelfde bezwaren als u hebt, m.i. nog klemmender waren en die nu toch wel gelukkig niet in de bundel 
ontbreken. 

47 Een bewijs dat Diet Kramer op zeker moment lid werd van het Verbond van Christelijk Letterkundige Kringen is niet gevonden. Brief 
van Diet Kramer aan M. Verhave, d.d. 4 augustus 1930; brief van Diet Kramer aan het Secretariaat van de Christelijke Auteurskring 
Amsterdam, d.d. 4 augustus 1930 (LM, collectie K 08631 B1). Gegevens over het lidmaatschap van Diet Kramer van de Christelijke 
Auteurskring Amsterdam zijn eveneens niet beschikbaar. De Christelijke Auteurskring was op 28 september 1929 opgericht op initiatief 
van het Verbond van Christelijk Letterkundige Kringen met als doel de band tussen christelijke auteurs te versterken, de leden steun te 
bieden bij het beschermen van hun werk en meer bekendheid geven aan hun werk, in het bijzonder bij het christelijk publiek (bron: 
Risseeuw, Christelijke schrijvers van dezen tijd, 221-222).

48 Brief van Diet Kramer aan P.J. Risseeuw, d.d. 9 april 1932 (HDC, archief P.J. Risseeuw, collectienr. 198).
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Risseeuw zegt haar een exemplaar van Christelijke dichters van dezen tijd toe en eindigt met het ver-
zoek nog eens over zijn voorstel na te denken. ‘Ik hoop van harte, dat u daarna alsnog zult besluiten, 
zich niet te onttrekken.’49 

Uit het antwoord dat Diet Kramer hem een week later stuurde, blijkt dat zijn pleidooi niet het 
door hem gewenste resultaat had opgeleverd. Ze had alles nog eens ‘terdege overdacht, maar ik kan 
niet anders dan mijn standpunt handhaven’. Risseeuws opmerking dat ze door haar medewerking aan 
christelijke uitgaven de indruk had gewekt tot de jongere christelijke auteurs te behoren, weerlegt 
ze door te wijzen op het feit dat ze de laatste twee jaar slechts één schets had gepubliceerd, namelijk 
‘Eén dag Paultje’. Daarnaast noemt ze het vervolgverhaal dat ze schreef voor het tijdschrift De jonge 
vrouw, waarbij ze de redactie tevoren had gewaarschuwd dat ze ‘geen positief christelijk verhaal kon 
leveren.. wat ik inderdaad niet deed. Geen opmerkzaam en eerlijk lezer zal uit dat vervolgverhaal 
“geloof ” kunnen bespeuren.’ Verderop in deze paragraaf zal dit vervolgverhaal, het eerder genoemde 
‘Het kostbaar geschenk’, nader worden besproken. 

Tevens stelt ze in haar antwoord aan Risseeuw dat van de in Kleine levens opgenomen  schetsen 
alleen ‘Wannes Jan’ was opgenomen in het [christelijke] Opwaartsche Wegen, de andere waren gepu-
bliceerd in de [niet-christelijke] periodieken Leven en Werken, De Telegraaf en Ons Eigen Tijdschrift. 
En ‘Wannes Jan’ leende zich in haar ogen ‘slecht tot het aanbrengen van coupures’, waarna ze ver-
volgt: ‘Ik schreef de laatste jaren niets dat innerlijk of zelfs uiterlijk, opname in een bundel proza 
van jongere christelijke auteurs gerechtvaardigd maakt.’ Ze erkent haar tweeslachtige houding, maar 
vindt dat een reden te meer 

om thans, nu ik na lange tijd eindelijk weer schrijven kan en werkelijk “vechtende” ben met m’n eerste 
 roman, zoo zuiver mogelijk tegenover deze dingen stelling te nemen. Dan ligt het geheele geval bij mij ook 
weer anders dan bij de auteurs, wiens bezwaren U klemmender noemde en die dat ook uiteraard zijn. Maar 
het zou te ver voeren om op dit alles door te gaan. Nogmaals, het spijt mij erg, maar m.i. bezit ik geen copy 
die voor opname in de door U bedoelde bundel geschikt is. Ik hoop dat de zaken, wanneer U mogelijk na 
verloop van jaren, met dezelfde vraag komt, anders, gehéél anders staan.50 

De correspondentie met Risseeuw is een aanwijzing voor de hoge eisen die Diet Kramer aan 
zichzelf stelde wat betreft het christelijk literatorschap. In een bijdrage in deze periode in het 
 populair-christelijke tijdschrift Opgang gaat ze meer algemeen op deze eisen in. Het artikel is een 
poging de belangstelling van de lezers ‘in het waarachtig goede verhaal dieper en intensiever te 

49 Met de bloemlezing “Chr. Dichters” wordt bedoeld P.J. Risseeuw, Christelijke dichters van dezen tijd (Kampen 1931). Brief van P.J. 
Risseeuw aan Diet Kramer, d.d. 14 april 1932 (HDC, archief P.J. Risseeuw, collectienr. 198). In het door Risseeuw samengestelde boek 
Christelijke schrijvers van dezen tijd uit 1930 is overigens, zoals aangegeven op bladzijde 92, noot 23, beknopte bio- en bibliografische 
informatie over Diet Kramer opgenomen in de rubriek ‘Enkele jongeren’. Ook J.K. van Eerbeek (M. Boss), Willem Evers (P. Korthuys), 
Gera Kraan-van den Burg, A.J.D. van Oosten, Joh. P. Ruys (P.J. Risseeuw), O. Ruysch (O.R.I. Viveen) en C. Rijnsdorp zijn in deze 
 rubriek vermeld.

50 Brief van Diet Kramer aan P.J. Risseeuw, d.d. 21 april 1932 (HDC, archief P.J. Risseeuw, collectienr. 198). ‘Eén dag Paultje’. In de in de 
brief aan Risseeuw opgenomen opsomming van tijdschriften waarin haar schetsen uit Kleine levens zijn gepubliceerd, noemt ze niet Deli 
in woord en beeld, waarin ‘Kijrie Eleijson!’ een plaats had gekregen.
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maken. Het is de plicht van den schrijver te geven op de goede manier. Het is de plicht van den lezer 
te ontvangen op de goede manier.’ 

Ze houdt de lezers voor bij het kopen van boeken ‘het wanstaltige, het oppervlakkige, het 
on-waarachtige te vermijden en het zuivere en eerlijke te kiezen’. Tevens wil ze duidelijk maken dat 
schrijven vooral werken is en dat de lezer hiervoor eerbied moet hebben. Ze ziet schrijven als ‘een 
gave en een eisch tegelijkertijd. (…) De schrijver ontvangt zijn talent als een gave. Hij heeft dankbaar 
te zijn. Maar de gave eischt van hem vakmanschap, het beheerschen van zijn vak, zijn techniek. 
En daarvoor heeft hij te wérken.’ De schrijver zwoegt ‘om het bouwwerk van woorden en zinnen 
tot een goed geheel te timmeren’. En als het dan af is, is het – anders dan bij een meubelmaker, een 
timmerman en een smid – nooit wat de schrijver zich ervan voorstelde. ‘Het is nu eenmaal zoo dat 
het in zijn innerlijk toch altijd beter en volkomener leeft dan op het papier. (…) Er blijft altijd een 
teleurstelling, een onvervulde wensch, en terstond het verlangen om het beter en juister te doen.’ 

Bij dit alles kan ze zich voorstellen dat de lezer vindt dat ze hen ‘een zeer ideaal beeld’ van het 
verhaal en van de schrijver voorschotelt. Dat geeft ze toe: ‘Het is een ideaal beeld, omdat het ’t beeld 
van den christen-schrijver is. Op géén schrijver rust de taak van het schrijversvak zóó zwaar als op 
den christen-literator.’ Daarbij wijst ze op het volgende: ‘Zijn deemoed moet even groot zijn als zijn 
verantwoordelijkheidsgevoel. Hij heeft zich voortdurend te bezinnen en rekenschap af te vragen. 
Zijn werk is één durende vraag om bevestiging en kracht.’ 

Zoals vermeld in hoofdstuk 2, stelde Diet Kramer hoge eisen aan het schrijven voor jonge 
 mensen. Een van die eisen betreft de verantwoordelijkheid die de schrijver heeft ten opzichte van 
zijn doelgroep. Ten aanzien van de christelijke schrijver lijkt die verantwoordelijkheid in haar ogen 
nog verder te gaan, ook al is er niet alleen zwaarte: 

Maar zooals de Christen in zijn leven niet alleen de duisternis kent en de strijd, maar ook het groote Licht 
en de juichende blijmoedigheid, zoo kent ook zijn werk [het werk van de schrijver] deze lichtheid en 
 blijmoedigheid. De dankbaarheid om het wonderschoone geschenk dat God hem gaf, is een blijvende 
ontroering naast al het moeizame en zware……………………51

Met dit artikel in Opgang over christelijk schrijverschap mengde Diet Kramer zich in de discussie 
over de identiteit van de christelijke letterkunde. Haar opvatting sloot aan bij die van mensen als 
Harmen van der Leek, Roel Houwink en ds. J.C. van Dijk, die op de Pinksterconferentie van het 
Verbond van Christelijk Letterkundige kringen in 1931 lezingen hadden gehouden rond het thema 
‘de verhouding christen en kunst’. Daarbij werd de nadruk gelegd ‘op de gehoorzaamheid van de 
kunstenaar tegenover God en de dienstbaarheid aan de naaste’.52 

Dat laatste ligt dicht bij de door Diet Kramer geformuleerde eisen ten aanzien van het christelijk 
literatorschap, waarbij ze de woorden ‘deemoed’ en ‘verantwoordelijkheid’ gebruikte. Ligt in deze 

51 ‘Het verhaal’.
52 De lezing van Roel Houwink ging over kunst en religie, die van Harmen van der Leek over kunst en verantwoordelijkheid en die van 

ds. J.C. van Dijk over kunst en gemeenschap (bron: Hoogendoorn, Het protestants-christelijk literaire leven, 110). De drie lezingen zijn 
opgenomen in jaargang 11 (1931) van Opwaartsche Wegen, 153-164; 165-182; 183-194.
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woorden de sleutel van het feit dat ze zich geen christelijk literator wilde of durfde noemen? Vond ze 
zichzelf onvoldoende deemoedig ten opzichte van God? Vond ze dat ze te weinig verantwoordelijk-
heid ten opzichte van haar naaste toonde? Het lijkt erop dat ze zich graag aan het geloof wilde over-
geven maar dat niet kon door belemmeringen in zichzelf. Niet voor niets schreef ze later in ‘Kort 
geding’ over deze jaren dat ze onvoldoende geloof kon opbrengen omdat ze nog moest leren zichzelf 
te verliezen. Dit sluit aan op de vaststelling van haar dochter Diedie dat het zoeken naar antwoorden 
op godsdienstige vragen een van de rode draden in het leven van Diet Kramer is geweest. Volgens 
Diedie was haar moeder altijd met godsdienst bezig en vooral met de vraag of ze wel goed genoeg 
was: ‘Het geloof is altijd een worsteling voor haar geweest.’ Gezien het bovenstaande lijkt die con-
clusie zeker te gelden voor de jaren 1929-1933. En dat is precies ook de periode waarin haar band 
met de getrouwde, atheïstische Wim Muller zich ontwikkelde. Mogelijk riep het contact met hem 
een zeker zondebesef bij haar op, dat bijdroeg aan haar onzekerheid ten aanzien van het geloof.53 

Denkbaar is ook dat de vragen die haar bezighielden ten aanzien van het christelijk schrijverschap 
medeoorzaak waren van haar verminderde productiviteit in deze jaren. Concrete  aanwijzingen hier-
voor zijn echter niet gevonden. Wel laat het proza dat ze in deze periode schreef, enige weifelachtig-
heid zien ten opzichte van godsdienstige kwesties. Zoals gezegd, is het christelijke gedachtegoed in 
enkele van haar schetsen, zoals ‘Kijrie Eleijson!’ (1928) en ‘Wannes Jan’ (1929), expliciet aanwezig. 
Dat is ook het geval in het schoolleesboekje Ber-tje en Boe-mie (1931), over een jongetje dat met 
zijn olifant op wieltjes aan de wandel gaat. Een angstig avontuur, waarbij het kind onder meer bijna 
in het water valt en op de vlucht slaat voor een koe. Uiteindelijk wordt de jongen door een boeren-
knecht thuis afgeleverd, waarna hij alles eerlijk opbiecht en ’s avonds bij het naar bed gaan samen 
met zijn moeder ‘aan de Heer [vraagt] of Hij Ber-tje be-wa-ren wil voor het kwa-de’. Uit het verhaal 
spreekt een groot vertrouwen in God. 

Op vergelijkbare wijze komt religie aan de orde in de eveneens uit 1931 daterende schets 
‘Eén dag Paultje’, waarin een dag wordt beschreven uit het leven van een tweeënhalfjarig jongetje. 
Na een dag vol kleine belevenissen valt het kind ’s avonds in slaap voordat het z’n gebedje heeft 
opgezegd. Zijn zusje maakt zich daarover zorgen, vooral omdat Paultje zo stout is geweest. Moeder 
stelt haar echter gerust en zegt dat God het wel zal begrijpen, waarna het meisje voor de zekerheid 
ook het gebedje van haar broertje opzegt.54 

Een godsdienstig standpunt is eveneens aanwezig in de schets die Diet Kramer leverde voor 
de bundel Het is bij den avond (1932), over een oude dame die terugblikt op haar leven en daarbij 
vooral mijmert over het contact met haar kleinzoon. Er waren periodes van intens contact, maar 
er was ook verwijdering. Alles overdenkend is ze vol dankbaarheid jegens God: ‘Het leven is bijna 
vergleden. Ik ben bereid om heen te gaan…… reeds lang. Er waren zorgen en er was verdriet. Ik dank 
God. Er was blijdschap en goedheid. Ik dank God.’55

53 ‘Kort geding’ (DM). Interview Diedie, Lex en Ingrid Muller, d.d. 14 september 2012. De verhouding van Diet Kramer tot het geloof in 
latere levensfases komt in de volgende hoofdstukken aan de orde.

54 Ber-tje en Boe-mie. ‘Eén dag Paultje’.
55 ‘Terugkomst’.
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Het feuilleton ‘Het kostbaar geschenk’ (1931) laat een meer zoekende houding ten opzichte van het 
geloof zien. In dit vervolg op Stans van de Vijf-jarige heeft de 22-jarige Stans Tjadema de opleiding 
aan de Kunstacademie achter de rug. Ze heeft zich als beeldend kunstenares gevestigd in een eigen 
atelier en heeft behoorlijk wat opdrachten. Net als in Stans van de Vijf-jarige twijfelt ze echter regel-
matig aan haar talent. Een verblijf in Engeland, waar ze even afstand kan nemen van alles, doet haar 
goed. Op zeker moment gaat ze weer naar haar werk verlangen. 

Hoewel Diet Kramer aan Risseeuw schreef dat er in het verhaal geen ‘geloof ’ kon worden 
bespeurd, bevat ‘Het kostbaar geschenk’ verschillende verwijzingen naar vormen van geloofs-
beleving. Daarbij is vooral sprake van een zoeken naar houvast. Tijdens een bezichtiging van een 
kerk komen Stans en haar gezelschap in een dienst terecht, waarin ‘Praise thou the Lord’ wordt 
gezongen. Stans bedenkt dat het in die omgeving niet moeilijk is om dat te zingen, ‘hier in de rust 
en in de stilte’. Maar daarbuiten vindt ze het moeilijk: 

Wat is dat ontzaggelijk zwaar. En wat houdt het allemaal in? Waarom moet ik dit alles zien en beleven, ter-
wijl het toch is alsof ik nooit, nóóit dichter kom tot wat ik overal zoek en zoo graag bezitten zou, zékerheid. 

Dat zoekende zit ook in de wijze waarop in het verhaal het kunstenaarschap aan het geloof wordt 
gekoppeld. Stans leert van haar Engelse gastheer dat haar in haar werk een genade wordt geschon-
ken. Ze herkent dat. ‘Je bent er zeker van omdat je het voelt. Er zijn zoo weinig dingen waar ik zeker 
van ben. Als ik echt wérk dan gelóóf ik.’ Tegelijkertijd is ze bang voor onoprechtheid in haar geloof. 
‘Ik wil éérlijk zijn, maar het is zoo moeilijk. En ziet u, mijn werk geeft me dan soms ineens dát wat ik 
noodig heb. Rust, zekerheid. Dat schenkt God me. Ik wéét het. God is achter m’n werk.’ Geleidelijk 
aan begint Stans haar talent te zien als het meest kostbare geschenk dat ze van God heeft gekregen. 
Ze is er intens dankbaar voor en ziet in dat ze voorzichtig met dit geschenk moet omgaan.56 Denk-
baar is dat Diet Kramer in de zoektocht van Stans naar zekerheid omtrent het geloof iets van zichzelf 
beschreef. Immers, ook zij zocht houvast, en kende ten aanzien van het geloof eveneens veel twijfels. 

Naast bovenstaande verhalen waarin het geloof een expliciete rol speelt, schreef Diet Kramer in 
deze periode ook enkele volstrekt neutrale verhalen, waarvan de meeste over vakantiebelevenissen 
gaan.57 Ook in de roman Begin die in november 1932 verscheen, is het godsdienstig perspectief 
nagenoeg afwezig. Hoofdpersoon Ruth, die niet religieus is opgevoed, stelt vast: ‘Je hoorde niet tot 
de jonge mannen en vrouwen die je soms Zondags uit de Nieuwe Kerk zag komen,…. een prote-
stantsche jeugddienst.’ Toch zijn er momenten dat ze bidt, zonder te weten wat bidden inhoudt. 
‘Niemand heeft me ooit verteld wat bidden eigenlijk is. En als ik God zeg, weet ik niet precies wat 
ik bedoel. Maar deze waanzinnige stilte kan toch niet leeg zijn, kan niet zonder beteekenis zijn.58 

Alles bij elkaar kan worden geconcludeerd dat Diet Kramer in de periode 1929-1933 volop 
twijfelde over haar positie als christelijk auteur. Ook anderen hadden bedenkingen. Zo schreef Piet 

56 Onbekend is of Diet Kramer ‘Het kostbaar geschenk’ bewust als feuilleton heeft gepubliceerd. Mogelijk wilde ze het verhaal als boek 
publiceren, maar kon ze er geen uitgever voor vinden. ‘Het kostbaar geschenk’, afl. 4, 18; afl. 5, 31.

57 ‘Een herinnering’. ‘De eerste nacht in de meisjestent’. ‘Bladzijde uit een kampdagboek’.
58 Begin, 85-86, 240.
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Korthuys (1898-1993) op 30 augustus 1933 aan Kees Rijnsdorp (1894-1982): ‘Maar zij is toch 
eigenlijk gansch niet “Christelijk”. Van huis uit zeker niet. “Per ongeluk” is zij op de Christelijke 
h.b.s. gekomen. In haar boeken treft je wel de Christelijke tendens, maar je voelt toch wel, dat ze 
niet uit onze kringen stamt.’59 Verderop zal blijken dat die twijfels ook aanwezig zijn in verschillende 
besprekingen van haar werk, in het bijzonder de roman Begin. 

Nieuwe activiteiten
Verschillende malen is reeds aangegeven dat de schrijfproductiviteit van Diet Kramer vanaf 1928 
geruime tijd gering was. De genoemde onzekerheden ten aanzien van haar schrijverschap en wellicht 
ook de kennismaking met Wim Muller zouden hierbij een rol kunnen hebben gespeeld. Een en 
ander zal in ieder geval een zekere spanning hebben veroorzaakt. Mogelijk werd die onrust nog 
groter toen Diet Kramer samen met haar moeder in maart 1931 naar het adres Niersstraat 35 in 
de nieuwe Rivierenbuurt in Amsterdam-Zuid verhuisde.60 Het uitzoeken en inpakken van haar 
 spullen, het uitpakken, en het wennen aan de nieuwe woon- en leefomgeving – op enige afstand van 
het stadshart dat ze gewend was – evenals het samenwonen met haar moeder zonder andere familie-
leden en zonder de reuring van de drogisterij zullen de nodige energie van Diet Kramer hebben 
gevraagd en een beroep hebben gedaan op haar aanpassingsvermogen. 

Moeizaam ging het in deze periode in ieder geval met het schrijven van een jongensboek – ver-
moedelijk Razende Roeltje – waaraan Diet Kramer omstreeks 1927 was begonnen. Ze schreef hier-
over eind 1931 aan collega Anne de Vries, toen ze enkele hoofdstukken klaar had en het boek op 
korte termijn hoopte af te ronden.61

Ook lukte het haar tot tweemaal toe niet kopij te leveren voor een Kerstboek dat Risseeuw aan 
het samenstellen was. In het voorjaar van 1932 schreef ze hem: 

Het spijt me U voor de tweede maal een weigerend antwoord te moeten zenden. De kwestie is dat ik uiterst 
weinig schrijf in de laatste tijd…. na een paar vrij vruchtbare jaren valt het werken me zeer moeilijk en ben 
ik weinig productief. Ik heb in een kort tijdverloop reeds vier maal een aanvraag moeten afslaan… en ik doe 
dat waarlijk niet voor mijn genoegen.62

Die laatste toevoeging toont dat het haar behoorlijk dwarszat dat er weinig uit haar pen vloeide. 
Was er daarbij sprake van zwaarmoedigheid? Het lijkt in ieder geval een periode van zelfbezinning 
te zijn geweest. Niet alleen wat betreft het geloof, zoals hiervoor is geschetst, maar ook aangaande 
andere levenskwesties. Een aanwijzing daarvoor vormt een artikel dat ze in deze periode schreef over 
de Duitstalige Tsjechische schrijver Rainer Maria Rilke (1875-1926). 

59 Brief van Pieter Korthuys aan Cornelis Rijnsdorp, d.d. 30 augustus 1933 (HDC, archief C. Rijnsdorp collectienr. 215). De brief is 
 geschreven kort na de aankomst van Diet Kramer in Batavia, waar Korthuys destijds ook woonde.

60 Vanaf 31 maart 1931 staan Jacoba Kramer-Ipenburg en Diet Kramer ingeschreven op het adres Niersstraat 35, Amsterdam (GAA). De 
Rivierenbuurt maakte deel uit van Plan Zuid van H.P. Berlage en is in de jaren twintig en dertig gebouwd (bron: http://stadsarchief.
amsterdam.nl/presentaties/amsterdamse_schatten/uitgaan/strandje/index.nl.html; geraadpleegd 2 februari 2015).

61 Brief van Diet Kramer aan Anne de Vries, d.d. 22 december 1931 (LM, signatuur: AdV Kramer, Diet).
62 Brief van Diet Kramer aan P.J. Risseeuw, d.d. 23 maart 1932 (HDC, archief P.J. Risseeuw, collectienr. 198).
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In dit artikel belicht ze de grote waarde die Rilke hecht aan eenzaamheid als middel tot een leven vol 
diepgang. Ze vat zijn visie samen met: 

Vermijdt nooit het zware en het bittere. Durf de diepte te doorleven. Wees een stoer mensch, waag je zelf 
desnoods in de rauwste realiteit maar durf altijd eenzaam te zijn. Durf stil te zijn van binnen, eerlijk diep in 
je zelf. Haat oppervlakkigheid. 

Juist het feit dat hij een zwaar accent legt op de stilte, de eenzaamheid en de zelfbezinning maakt 
Rilke in haar ogen betekenisvol ‘voor ons, jonge menschen’. Het gebruik van het woordje ‘ons’ duidt 
erop dat ze zichzelf ook tot de groep rekent voor wie de schrijver betekenis heeft. Dat ze getroffen is 
door zijn zienswijze blijkt verder uit het citaat uit zijn werk dat ze omkaderd opneemt in het stuk: 

De menschen hebben, met behulp van tallooze conventies, kans gezien alle moeilijkheden zoo licht en 
gemakkelijk als maar eenigszins mogelijk is, op te lossen. En het is toch zoo duidelijk dat we ons juist aan 
het zwaarste te houden hebben. We weten weinig, maar dat we ons in dit leven altijd en overal aan het 
zware en moeilijke te houden hebben, is een zekerheid die ons nimmer verlaten zal. Het is goed eenzaam te 
zijn, want eenzaamheid is zwaar. Dat iets zwaar is moet voor ons reden te meer zijn, om het te doen. 

Ook beveelt ze zijn werk aan: ‘Wie Rilke’s boek “Auguste Rodin” leest en aandachtig leest, zal 
zich zelf wijzer en stiller terugvinden.’ Naast dit boek noemt ze Briefe an einen jungen Dichter, dat 
 zinnen bevat, ‘zóó diep en tevens zóó waar, dat je ze alle jonge menschen onder de oogen zou willen 
 brengen’. Wat hij daarin over de liefde zegt, ‘is voor ons van groote beteekenis’, stelt ze vast na een 
uitgebreid citaat waarin Rilke uit de doeken doet hoe hij tegen liefhebben aankijkt: 

Het liefhebben van mensch tot mensch, dat is misschien het zwaarste dat ons op de schouders gelegd is; het 
uiterste, de laatste proef en beproeving; de arbeid waarvoor alle andere arbeid slechts voorbereiding was. 
Daarom kennen jonge menschen die in alles beginnelingen zijn, de liefde nog niet. Ze moeten het lief-
hebben lééren. (…) Liefhebben is niet in de eerste plaats zich overgeven en zich vereenigen met de ander, 
want immers wat is een vereeniging van twee onzuivere, afhankelijke eenheden? Het is een grootsche, een 
verheven aanleiding om te rijpen, gelouterd te worden, een wereld te worden diep in zich zelf, om derwille 
van de geliefde. Het is een groote, een bijna vrijpostige vordering op de enkeling; iets dat hem uitverkiest 
en tot de wijdte roept. Jonge menschen in wier wezen het ligt ongeduldig te zijn, vergissen zich daarin zoo 
vaak en zoo schromelijk. Ze leveren zich onbedachtzaam aan elkander over en uit, wanneer de liefde in hun 
leven treedt, precies zooals ze zijn… innerlijk onzeker, hulpeloos, onstandvastig. 

Het kan bijna niet anders of Diet Kramer zal bij het lezen van deze woorden van Rilke hebben 
teruggedacht aan haar verbroken verloving en mogelijk ook aan de kennismaking met Wim Muller. 

Rilkes zoektocht naar God, waarbij eenzaamheid de basis is, lijkt haar eveneens aan te  spreken. 
Ze houdt de lezers en waarschijnlijk ook zichzelf de vraag voor: ‘Hoe kan ons geloof diep en over-
tuigd zijn, wanneer het niet wortelt in volstrekt-eenzame zelfbezinning?’ Het zijn diepgaande 
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gedachten voor een 23-jarige schrijfster, gedachten die gemakkelijk zouden hebben kunnen over-
gaan in zwaarmoedigheid.63 

In dat verband kan ook het schetsje ‘Episode uit ’t leven van Frits Fransen, kantoorbediende’ uit 
1932 worden genoemd. Hoofdpersoon in dit verhaal is een kantoorbediende, die weinig geschikt 
is voor zijn werk, geen goede opleiding heeft en sociaal tamelijk onhandig. Hij heeft evenwel een 
passie voor lezen en schrijven. Op zeker moment doet hij mee aan een schrijfwedstrijd, waarbij hij 
met een romantische vertelling de hoofdprijs wint. Hij waant zich niet alleen rijk met de gewonnen 
honderd gulden maar bovendien ‘letterkundige’. Eindelijk is hij iemand. Maar na een poosje komt er 
een brief met de mededeling dat niet hij maar een naamgenoot de prijs heeft gewonnen. Hij krijgt 
zijn vertelling retour en is terug bij af. Was het haar eigen angst voor mislukking die Diet Kramer 
deed schrijven over dit miskende schrijverschap?64

Toch was van totale inactiviteit in deze periode geen sprake. Reeds genoemd zijn het vertaalwerk, 
de voordrachten voor het Verbond van Christelijk Letterkundige Kringen en enkele gepubliceerde 
vakantieverhalen.65 Activiteiten die wellicht ook voor de nodige inkomsten moesten zorgen. In dat 
licht kan ook haar medewerking aan verschillende schoolleesseries van uitgeverij P. Noordhoff te 
Groningen worden gezien. 

Zoals vermeld, verscheen in 1931 van de hand van Diet Kramer Ber-tje en Boe-mi. Het boekje 
verscheen als zesde deeltje voor het tweede leerjaar in de serie ‘Vrij en blij’, leesboekjes voor de chris-
telijke scholen. Andere auteurs van de reeks, die in 1917 van start was gegaan, waren onder meer 
Anne de Vries (1904-1964), W.G. van de Hulst (1879-1963), A. Norel-Straatsma (1884-1965), 
J. Fortgens (1876-1955) en Joh. van Hulzen (1891-1965), stuk voor stuk schrijvers met een protes-
tants-christelijke achtergrond, wat van belang was voor de geloofwaardigheid van de serie voor de 
doelgroep. 

De Groningse uitgeverij gaf ook leesseries uit voor het openbaar onderwijs, waaronder de reeks 
‘Voor allen wat’. Het was in het grotendeels verzuilde Nederland van die tijd ondenkbaar dat hierop 
dezelfde auteursnamen als op de serie ‘Vrij en blij’ zouden staan. Dat gebeurde dan ook niet. Voor 
de reeks ‘Voor allen wat’ leverden onder meer A.D. Hildebrand (1907-1977), Nynke van Hichtum 
(1860-1939), Daan Deken, H. Mast, A. van der Heide en Paul van Ipenburg teksten. 

Onderzoek wijst evenwel uit dat het bij een aantal van deze namen om een pseudoniem gaat. 
Dat  geldt bijvoorbeeld voor Daan Deken, H. Mast en A. van der Heide, waarachter de reeds 

63 Rainer Maria Rilke, Auguste Rodin (Leipzig 1919). Rainer Maria Rilke, Briefe an einen jungen Dichter (Leipzig 1929). ‘De eenzaamheid 
in het leven van den dichter Rainer Maria Rilke’. Het gebruik van ‘wij’ en ‘ons’ in dit artikel kan worden gezien als een van de kenmerken 
van het middlebrowpatroon. Hierop wordt verderop in dit hoofdstuk nader ingegaan. 

64 ‘Episode uit ’t leven van Frits Fransen, kantoorbediende’.
65 In de periode 1929-1933 verschenen zes door Diet Kramer uit het Engels of Duits vertaalde boeken. Te beginnen met de uit het  Engels 

vertaalde roman Machtiger dan de sterren van E.J. Rath, die van 9 april tot 5 juni 1930 als feuilleton in het Algemeen Handelsblad 
werd opgenomen; de boekuitgave verscheen kort daarna bij uitgeverij Holland in Amsterdam. Daarna volgde in 1931 de uit het Engels 
vertaalde roman Het stootblok van Alice Hegan Rice, die vervolgens in 1932 als feuilleton in Het Vaderland werd opgenomen. Hierna 
verschenen twee jeugdboeken: het uit het Duits vertaalde Op bezoek in dierenland van Hedwig Lohsz (1931) en het uit het Engels ver-
taalde Zonneschijn in ’t dorp van Anne Warner (1932). Als vijfde en zesde vertaalde werk volgden nog twee romans: E.J. Rath, Nu of nooit 
(1932) en Niklaus Bolt, Svizzero : de geschiedenis van een jeugdleven (1933). Over het algemeen werd het vertaalwerk van Diet Kramer 
goed ontvangen. Zo schreef een recensent van het Algemeen Handelsblad (2 december 1931) over Het stootblok: ‘Vlotte vertaling van 
Diet Kramer’. En in De Reformatie (9 september 1932) schreef C. Tazelaar naar aanleiding van Op bezoek in dierenland dat de vertelwijze 
van Diet Kramer ‘pittig’ is en weet te boeien.
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genoemde Anne de Vries schuilgaat. Diens zoon Anne de Vries jr. doet in de biografie van Anne de 
Vries uit de doeken hoe het zat:

In 1931 verschenen vier nieuwe kinderboeken [van Anne de Vries] bij Noordhoff, één in de serie ‘Vrij en 
blij’ en drie in ‘Voor allen wat’: een serie leesboeken voor de openbare school. Daarvoor moest hij een 
schuilnaam bedenken, want iemand die voor de christelijke school schreef, werd op openbare scholen niet 
geaccepteerd (en omgekeerd). Zo ontstond ‘Daan Deken’, samengesteld uit zijn naam en die van Alie 
[de vrouw van Anne de Vries]: ‘Alida’, ‘Anne’, ‘De Vries’, ‘van Wermeskerken’. Maar dat was niet genoeg: de 
series moesten variatie bieden: jaarlijks één boekje per klas, verzorgd door een keur van schrijvers. Er was 
geen ruimte voor drie boekjes van Daan Deken, dus kwam er nóg een pseudoniem: A. van de Heide, een 
naam die geen uitleg behoeft. In 1932 kwamen er vier nieuwe kinderboeken uit bij Noordhoff: één van 
Daan Deken, twee van A. van de Heide en één onder een nieuwe naam, H. Mast (de voorletter van zijn 
vader en de achternaam van zijn moeder). 

Het brein achter dit pseudoniemenbeleid was voormalig onderwijzer Douwe Wouters, die toenter-
tijd als adviseur en redacteur van leesseries en tijdschriften bij Noordhoff in dienst was. Blijkbaar 
wilde hij de in zijn ogen talentvolle auteurs optimaal inzetten voor de betreffende leesseries en stelde 
hen daarom voor deels onder pseudoniem te publiceren. Hij was het ook die De Vries regelmatig 
aanspoorde een nieuwe schuilnaam te bedenken.66 

Eigen onderzoek wijst uit dat ook de auteursnaam Paul van Ipenburg een pseudoniem is, en wel 
van Diet Kramer, die de naam samenstelde uit de voornaam van haar vader en de achternaam van 
haar moeder.67 In de reeks ‘Voor allen wat’ verschenen in de periode 1930-1933 maar liefst negen 
deeltjes onder de naam Paul van Ipenburg: Nog te klein I, Nog te klein II, Alleen in huis, Vriendje, 
Een angstig avontuur, Op een boerenerf, Peetje Druiloor en zijn vriend, Een vreemde tocht en De avon-
turen van drie jongens en een zusje.68 

De eerste zes deeltjes waren bestemd voor het tweede leerjaar, de laatste drie voor respectie-
velijk het derde, vierde en vijfde leerjaar. Het betreft in alle gevallen eenvoudige verhalen over de 
belevenissen van jonge kinderen thuis en bij familie, waarbij steeds sprake is van een pedagogische 
strekking. Zo gaat Peetje Druiloor en zijn vriend over een jongen met een zwakke gezondheid die 
door zijn mopperige gedrag lastig in de omgang is. Met behulp van de fantasiefiguur Grapjas weet 
hij zijn humeurigheid te overwinnen.

Boekvergelijking maakt duidelijk dat er inhoudelijke overeenkomsten zijn tussen de genoemde 
boekjes die onder de naam Paul van Ipenburg zijn verschenen en ander werk van Diet Kramer. 

66 D. Wouters ‘leende’ de pseudoniemen van Anne de Vries ook voor door hemzelf geschreven recensies van de leesseries. De Vries, Een 
zondagskind, 60-61.

67 Met dank aan Anne de Vries jr. (1944-2018) die mij op dit spoor zette. Diedie Muller, dochter van Diet Kramer, en nicht Edith Ver-
meulen-Kramer bevestigen dat Diet Kramer onder de naam van haar moeder heeft gepubliceerd (interviews d.d. 11 september 2014 c.q. 
15 juni 2012).

68 Voor de volledige titelbeschrijvingen van de onder het pseudoniem Paul van Ipenburg verschenen schoolleesboekjes, zie de achter in deze 
biografie opgenomen bibliografie van Diet Kramer. 
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In Alleen in huis komt bijvoorbeeld net als in Stans van de Vijf-jarige een hond voor met de naam 
Jip. De naam lijkt ontleend aan een van de honden waarmee Diet Kramer is opgegroeid.69 

Verder is er een overeenkomst tussen Op een boerenerf en de schets ‘Verlies en winst’. In het eerste 
verhaal wordt op zeker moment door de kleuter Marieke en haar twee oudere neefjes een dood 
kuikentje begraven, waarbij neef Henk een mooie doos afstaat die dienst doet als lijkkist. In ‘Verlies 
en winst’ komt ook zo’n begrafenis voor. Hier is het, zoals gezegd, Dolfje, het vriendje van het kind, 
dat een mooie doos beschikbaar stelt. In beide verhalen wordt benadrukt dat het erg aardig is van 
Henk respectievelijk Dolf om de doos af te staan. 

Een opvallende overeenkomst tussen Een angstig avontuur en Bob, Bep en Harlekijn, dat in 1939 
onder de naam Diet Kramer is verschenen, is het feit dat in beide verhalen een pop achterblijft 
in het park, die vervolgens natgeregend wordt teruggevonden en door de moeder van een van de 
hoofdpersonen wordt opgeknapt.70 

Mocht Diet Kramer hebben gedacht dat haar medewerking aan de genoemde leesseries van uit-
geverij Noordhoff haar inkomsten op peil zou kunnen brengen, dan zou ze wat dat betreft wel eens 
behoorlijk teleurgesteld kunnen zijn geweest. Anne de Vries jr. constateert namelijk in de biografie 
van zijn vader dat Wouters door slimme, door hemzelf opgestelde auteurscontracten naast zijn vaste 
honorarium voor het advies- en redactiewerk ook een deel van de voor de auteurs bestemde royalty’s 

69 Levensverhaal Jan Kramer (EVK). Zie ook hoofdstuk 2.
70 Bob, Bep en Harlekijn.

Verschillende schoolleesboekjes schreef Diet Kramer onder het pseudoniem Paul van Ipenburg ( JV).
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ontving. Een gang van zaken die duidelijk in het nadeel van de betrokken auteurs was. Pogingen om 
via een advocaat tot andere afspraken te komen liepen op niets uit.71 

Aannemelijk is dat Wouters bij de leesserie Nederlandsche volkskunde voor de lagere scholen, 
die uitgeverij Noordhoff in 1931 onder zijn leiding op de markt bracht, op vergelijkbare wijze zijn 
financiële zaakjes regelde. Een verschil met de eerder genoemde leesseries is overigens dat Neder-
landsche volkskunde zowel voor het openbaar als voor het christelijk onderwijs was bedoeld, zo blijkt 
uit een promotiefolder: 

De deeltjes zijn samengesteld naar de overtuiging, dat de leesstof zoo moet zijn, dat ze zoowel de  bijzondere 
als openbare school dienen kan, op de eerste plaats door haar nationaal karakter en ook omdat voor het 
materiaal der volkskunde het Nederlandsche volk gelukkig niet verdeeld is.72 

Men beoogde dus met de serie boven de zuilen te staan. Dat streven wordt nog eens benadrukt door 
de suggestie dat de medewerkers aan de reeks verschillende levensbeschouwelijke achtergronden 
hebben. Wat anders zou immers de verklaring kunnen zijn van het feit dat Diet Kramer en Anne de 
Vries zowel onder hun eigen naam als onder de genoemde pseudoniemen aan de reeks meewerkten? 
Dit laatste blijkt uit de volgende vermelding in ieder deeltje: ‘bijeengebracht door Diet Kramer, 
drs. P.J. Meertens, dr. J. Waterink, Anne de Vries, Paul van Ipenburg, Daan Deken, D. Wouters e.a.’. 
Dezelfde vermelding is opgenomen in een ongedateerde promotiefolder, met als toevoeging in de 
tekst: ‘Een aantal deskundigen op het gebied van onderwijs en volkskunde hebben samengewerkt 
aan de samenstelling van een reeks leesboeken, welke in haar opvatting geheel nieuw is.’73 Aangezien 
van Diet Kramer geen onderwijservaring bekend is, is het aannemelijk dat haar betrokkenheid bij de 
reeks is gebaseerd op haar schrijfkwaliteiten en volkskundige kennis, waarbij ze die laatste wellicht 
heeft opgedaan in de cursussen van Corry Huysinga.

De reeks Nederlandsche volkskunde bestaat uit negen deeltjes voor het zesde en zevende leerjaar 
van de lagere school. Ieder deeltje is gewijd aan een Nederlandstalig gebied – ‘ Nederland’, ‘Gronin-
gen’, ‘Friesland’, ‘Drente en Overijsel’, ‘Gelderland’, ‘Noord-Holland en Utrecht’, ‘ Zuid-Holland en 
 Zeeland’, ‘Noord-Brabant en Limburg’, en ‘Vlaanderen’ – en bevat verhalen, sagen, legenden, gedich-
ten, rijmpjes, raadsels, volkswijsheden en folkloristische wetenswaardigheden over het betreffende 
gebied. Bij sommige teksten is de bron en/of de auteur vermeld, de meeste zijn  echter  anoniem. Ver-
ondersteld kan worden dat die teksten geschreven dan wel bewerkt zijn door de samenstellers. Meer 
of minder bekende kunstenaars uit die tijd zorgden voor illustraties in de vorm van houtsneden. Zo 
is het deel over Groningen geïllustreerd door de Groningse kunstenaar Nico Bulder (1898-1964) en 
het deel over Vlaanderen door Jan-Frans Cantré (1886-1931).74 

In de genoemde promotiefolder over de reeks wordt de achtergrond van de serie toegelicht:

71 De Vries, Een zondagskind, 85-87.
72 Ongedateerde promotiefolder Nederlandsche volkskunde ( JV).
73 Bijvoorbeeld in: Nederlandsche Volkskunde : Nederland : volkskundig leesboek voor de lagere scholen. Nederlandsche volkskunde voor de lagere 

scholen. Deel 1. Met illustraties van J. Franken Pzn. (Groningen [1931]). Ongedateerde promotiefolder Nederlandsche volkskunde ( JV). 
74 De namen Diet Kramer en Paul van Ipenburg komen als auteursnaam niet voor.
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Het is een onmiskenbaar feit, dat ook ten onzent de belangstelling voor de volkskunde steeds toeneemt, 
wat o.a. tot uiting komt in de verschijning van tal van volkskundige werken voor ouderen en het drukke 
bezoek van lezingen en voordrachten, waar onderwerpen uit het gebied der volkskunde worden behan-
deld. Kennis van wat ons folkloristisch bezit is, is tevens een middel om de liefde tot eigen grond en eigen 
stam te doen groeien. (…) Wij hopen, dat ons vertrouwen in de liefde van het Nederlandsche volk voor zijn 
levend verleden niet beschaamd wordt.75 

De toelichting op de reeks, waarin wordt gerefereerd aan een toenmalige interesse in volkskundige 
zaken, heeft een duidelijk nationalistisch karakter, dat mogelijk verdergaat dan Nederland omdat 
ook een deeltje is gewijd aan Vlaanderen. 

Dat er destijds inderdaad sprake was van belangstelling voor en behoefte aan kennis over de 
Nederlandse (volks)cultuur in al zijn uitingen waarbij ook Vlaanderen werd betrokken, blijkt onder 
meer uit een onderzoek van historica Barbara Henkes naar volkskundigen die in de periode 1918-
1948 op zoek waren naar de Nederlandse identiteit. In haar slotbeschouwing schrijft zij: 

Kort na de Eerste Wereldoorlog werd het belang van de volkskunde verbonden aan de eenwording van het 
Nederlandse volk en een versterking van de natie. Nederlanders moesten de schoonheid van de verschillen-
de regio’s en hun volkscultuur leren kennen, opdat zij hun land lief zouden hebben. Er werd ook over 
staatsgrenzen heen gekeken naar taal- en cultuurgrenzen: het onderzoek naar de Nederlandse volkscultuur 
omvatte zowel de Noordelijke als de Zuidelijke Nederlanden. 

Tot een vergelijkbare conclusie kwam historicus Remco Ensel. In zijn boek De Nederlander in beeld 
doet hij verslag van de wijze waarop fotografen en schrijvers in het interbellum het land introkken 
in een poging het innerlijk en uiterlijk van de Nederlander vast te leggen. Ensels analyse van de ver-
kregen beelden laat zien hoe die aansloten op het toenmalige nationalistische denken, waarbij volks-
cultuur, verheerlijking van het landschap en het ideaal van een grensoverschrijdende Groot-Neder-
landse natie terugkerende onderwerpen waren in het publieke debat. Ter illustratie noemt hij de 
verschijning van populaire uitgaven als De Nederlandse volkskarakters (1938) door P.J. Meertens 
en Volk van Nederland (1937) onder redactie van J. de Vries, en het feit dat in deze periode, om 
precies te zijn 1936, Hendrik Marsman (1899-1940) zijn beroemde gedicht ‘Denkend aan Holland’ 
publiceerde.76 

Een nationalistisch denkpatroon blijkt ook uit contemporaine besprekingen van de reeks. 
 Verschillende recensenten benadrukten bijvoorbeeld dat de serie kon bijdragen aan het aankweken 
en vergroten van de belangstelling voor de vaderlandse folklore. Een recensent van het Nieuwsblad 
van het Noorden oordeelde: 

75 Ongedateerde promotiefolder Nederlandsche volkskunde ( JV). 
76 Henkes, Uit liefde voor het volk, 355. Ensel, De Nederlander in beeld.
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De keuze der verhalen, artikelen, versjes, enz. is een buitengewoon gelukkige geweest en zal voor de kinde-
ren een prettige afwisseling bieden van de gebruikelijke lectuur. Als aanvulling en tot beter begrip van de 
geschiedenis is de kennis der volkskunde bovendien een niet te onderschatten factor. 

En in Stemmen des tijds schreef C. Tazelaar: 

Mij dunkt dat ieder, die liefde heeft voor zijn volk en zijn land, de idee van deze serie met enthousiasme zal 
begroeten. Al te veel en al te vaak is er onder ons de neiging, ons naar het buitenland te oriënteeren: wel 
begrijpelijk tot op zekere hoogte, maar niettemin tot schade voor het eigen bewustzijn en het besef van 
nationale waarde. Boekjes als deze kunnen daarentegen een tegenwicht vormen en, omdat ze frisch zijn, 
fleurig, rijk aan afwisseling, bevattelijk mag die invloed er ook van worden verwacht. (…) Een kennismaken 
met dit pracht-werk van zuiver nationalen stijl zij elken onderwijzer aanbevolen.77 

Niet verbazingwekkend is dat de reeks zowel in de jaren dertig als tijdens de Tweede Wereld-
oorlog ook de aandacht trok in nationaalsocialistische kringen. Aan het bewaren en bewaken van 
het eigen erfgoed werd immers in deze gelederen veel waarde gehecht. Er waren hier echter ook 
 kritische noten. In een recensie van ‘een bijzondere medewerker’ in Het Nationale Dagblad – in de 
periode 1936-1945 uitgegeven door de Nationaal-Socialistische Beweging – wordt weliswaar de 
opzet en het initiatief van de serie ‘geroemd’ omdat heemkunde een apart schoolvak zou moeten 
zijn, maar het zou toch anders moeten. De recensent constateert in sommige stukjes juist een ‘anti- 
volksche opvatting’. Mogelijk was die deels veroorzaakt door gebrek aan deskundigheid gezien de 
onvolkomen heden in de weergave van een aantal volksgebruiken, maar ook suggereert hij een meer 
opzettelijke aantasting van oude gebruiken. Dit blijkt volgens hem bijvoorbeeld uit het volgende 
citaat dat betrekking heeft op het deeltje ‘Drente en Overijsel’: 

Indien men (…) het Vriezenveensche gebruik van den tweeden Pinksterdag, de “Pinksterbroed”, gaat aan-
duiden met de woorden: “Dus alweer een verkleed partij om een bedelpartij”, dan worden oude volks-
gebruiken op een zeer te laken wijze onteerd. 

Achter dergelijke kritiek gaat overigens de meer algemene mening schuil dat er in ‘het democra-
tische tijdperk (…) maar heel weinig werkelijk goeds tot stand [kon] komen, en zoo is het ook met 
deze boekjes’.78 

Hoe moet nu de medewerking van Diet Kramer aan de serie Nederlandsche volkskunde worden 
gezien? Het lijkt erop dat zij hiermee – bewust of onbewust – een kind van haar tijd was. Dat blijkt 
ook uit ander werk uit de jaren dertig waarin sporen zijn te vinden van haar belangstelling voor 
volkskunde en specifiek het Nederlandse volkskarakter. 

77 [Anoniem], ‘Folkloristische lectuur voor de school’; Tazelaar, ‘Boekbespreking’.
78 [Anoniem], ‘Heemkunde op scholen’. De houding van Diet Kramer ten opzichte van het nationaalsocialisme komt in hoofdstuk 5 aan de 

orde bij de bespreking van haar jeugdroman Eindexamen 1940.
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In het in hoofdstuk 2 besproken artikel over het schrijven over en voor kinderen houdt ze schrijvers 
immers voor dat het Nederlandse kind ‘te gezond, te gaaf…… te góéd’ is voor al te gevoelige  verhalen 
over het kinderleven. Schrijvers moeten juist de vitaliteit van het kind benadrukken.79 En in ‘Con-
flict’, een in Nederlands-Indië spelend verhaal, is de teneur eveneens duidelijk. Hoofdpersoon is de 
zachtaardige Wietje die in verwarring raakt nadat hij tot ieders verbazing de zoon van de adminis-
trateur van de onderneming waar zijn vader werkt, heeft geslagen omdat die een meisje plaagde. 
Wietjes vader heeft hem altijd voorgehouden dat hij ‘een mep’ moet geven als hij wordt geplaagd. 
Ook heeft hij hem ‘het wetboek van een flinken, Hollandschen jongen’ geleerd, waarin staat dat je 
niet mag klikken, meisjes plagen, liegen en opscheppen. Zijn moeder veroordeelt echter het gedrag 
van haar zoon, omdat ze bang is dat haar man hierdoor zijn baan op de onderneming zal verliezen. 
De jongens is enorm opgelucht als zijn vader hem heeft laten merken dat hij juist trots is dat zijn 
zoon eindelijk een keer van zich heeft afgeslagen.80 

In de genoemde voorbeelden geeft Diet Kramer een positief beeld van het Nederlandse kind: 
het is vitaal en gezond, liegt, klikt en plaagt niet, en weet van wanten als dat nodig is – bij elkaar 
een nogal generaliserende en stereotiepe presentatie van de Nederlandse kinderaard. In aansluiting 
op hedendaagse imagologische inzichten kan een dergelijke presentatie worden gezien als een vorm 
van culturele constructie en literaire verbeelding van het nationale karakter, die tijdens socialisatie-
processen, in dit geval van kinderen, kan bijdragen aan de versterking van de nationale identiteit, 
vooral als dit beeld tegenover dat van andere, meer onbekende naties en culturen wordt geplaatst.81 
Wat dit laatste betreft zijn er overigens geen expliciete aanwijzingen dat Diet Kramer een dergelijk 
doel bewust heeft nagestreefd.

Diet Kramer lijkt in deze periode geen lust te hebben gehad om zich te verbinden aan nog meer 
schoolleeseries. Aan Anne de Vries schreef ze in december 1931 over een misverstand met betrek-
king tot de toekomstige uitgave van het jongensboek waaraan ze werkte. Via uitgever Keuning van 
Bosch & Keuning en Anne de Vries was bij redacteur Wouters blijkbaar het idee ontstaan dat het 
betreffende boek als schooluitgave kon worden uitgegeven. Dat was echter geenszins haar bedoeling: 

Ik wil dit verhaal dat tamelijk lijvig zal worden en bestemd is voor oudere jongens, publiceeren onder mijn 
eigen naam en als gewoon boek in de handel gebracht zien, zooals eerder twee bakvischboeken verschenen 
zijn. Dus niet uitsluitend voor schoolgebruik.

Daarbij laat ze ook weten dat ze Keuning eerder had toegezegd hem te zijner tijd het manuscript 
als eerste aan te bieden. Ze eindigt haar brief met het vriendelijke doch nadrukkelijke verzoek aan 
Anne de Vries ‘er nota van te willen nemen, dat de heer Keuning dus inderdaad kon spreken over 
een belofte mijnerzijds wat betreft de copie van een jongensboek, dat dit echter in de toekomst ligt 
en ik geen medewerkster ben aan eenige schoolserie, buiten de school-serie’s “Vrij en Blij” en “Voor 

79 ‘Het schrijven over en voor kinderen’.
80 ‘Conflict’. 
81 Bron: O’Sullivan, ‘Wat imagologie kan betekenen voor de jeugdliteratuur’. Hedendaagse imagologen als de Engelse Emer O’Sullivan en 

de Nederlander Joep Leerssen onderzoeken hoe literatuur, theater en film nationaliteiten, culturen en samenlevingen representeren.
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allen wat”.’ Waarom ze hier haar medewerking aan de serie Nederlandsche volkskunde niet vermeldt, 
is onbekend.82 

Medewerkster van De jonge vrouw
De reeks artikelen van Diet Kramer over de Nederlandse letterkunde in het maandblad De jonge 
vrouw alsmede enkele bijdragen voor dit tijdschrift over ambacht en kunstnijverheid van eigen 
bodem, die hieronder worden besproken, kunnen eveneens in verband worden gebracht met de 
contemporaine belangstelling voor de Nederlandse cultuur. In een aantal van deze bijdragen komen 
bovendien specifieke uitspraken voor die betrekking hebben op het Nederlandse volkskarakter. 
In haar bijdrage over de burgerlijke letterkunde uit de Middeleeuwen omschrijft Diet Kramer bij-
voorbeeld de Nederlandse aard als volgt: 

Een zekere koppige en goedmoedige vreugde in het leven, die in sombere en zware tijden eer sterker dan 
zwakker wordt. Een hartstochtelijke liefde voor de schoone werkelijkheid, die alle eeuwen door in onze 
kunst (vooral in onze schilderkunst) zeer typeerend blijft. Een krachtig, zeer overtuigd geloof, dat, wat zijn 
inkleeding betreft, heeft te waken voor een verstarring in dogma’s, dat zich telkens na korte of lange perio-
de in strijd vernieuwen moet tot levend geloof. En dan een “leuk” (o, heerlijk nederlandsch woord dat in 
geen andere taal over te zetten is) een heimelijk genieten en genoeglijk gnuiven over kleine handige wets-
onduikingen, een echt plezier hebben in gewiekste slimheid. Straks bij de Reynaert zullen we dat heel 
duidelijk aan het licht zien treden. Ik moet nu (om over onze tijd te spreken) ineens denken aan de oorlogs-
tijd. Een heel groot percentage van ons volk was toen met hart en ziel “smokkelaartje”, hamsterde in angst 
en beven alle soorten van etenswaren en vertelde later met kleine binnenpretjes hoe slim en handig de boel 
“er door” gekregen was.83 

In dit citaat is, net als in bovengenoemde beschrijvingen van de Nederlandse kinderaard, sprake van 
een tamelijk stereotiep beeld van ‘het’ Nederlandse volkskarakter. 

De medewerking van Diet Kramer aan De jonge vrouw ging van start met de reeds besproken bij-
drage over de dichter Rilke in jaargang 13 (1930-1931). Andere bijdragen aan die jaargang zijn 
artikelen over de glasfabriek in Leerdam en Engelse kostscholen, en het eveneens eerder genoemde 
feuilleton ‘Het kostbaar geschenk’.84 

Blijkbaar vielen de stukken bij de redactie in de smaak, want de samenwerking werd intensief 
voortgezet in de jaargangen 14 en 15. Behalve een verslag van een bezoek aan een klokkententoon-
stelling in het Stedelijk Museum te Amsterdam, het hiervoor besproken verhaal ‘Episode uit ’t leven 
van Frits Fransen, kantoorbediende’ en de schets ‘Amsterdamsch gebeuren’, in 1928 in De Vriend 
des Huizes gepubliceerd onder de titel ‘De ballon’, leverde ze voor deze jaargangen zestien bijdragen 

82 Brief van Diet Kramer aan Anne de Vries, d.d. 22 december 1931 (LM, signatuur AdV Kramer, Diet).
83 ‘Het volk vangt aan te spreken’. Met oorlogstijd wordt de Eerste Wereldoorlog bedoeld. Een apart artikel wijdt Diet Kramer in De jonge 

vrouw aan ‘de Reynaert’ (‘Van den Vos Reinaerde’).
84 ‘Iets over de Engelsche meisjes-kostscholen’; ‘In Leerdams Glasfabriek’; ‘Het kostbaar geschenk’.
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over de Nederlandse letterkunde vanaf de Middeleeuwen tot en met de zeventiende eeuw. Achter-
eenvolgens passeren daarin onder meer ridderverhalen, mystieke poëzie, abele spelen, Rederijkers-
kunst, geuzenliederen en het werk van schrijvers als Hooft, Vondel, Bredero, Cats, Huygens en 
Revius de revue.85 

In het eerste artikel uit de reeks, ‘Waar ridders en minstreels zongen’, maakt ze duidelijk waarom 
kennis van de geschiedenis van de Nederlandse letterkunde waardevol is: ‘Het is goed en belangrijk 
van deze geschiedenis te weten, omdat we er tijden en menschen door leeren kennen, omdat het 
ons veel schoons brengt.’ Literatuurhistorische kennis heeft dus in de eerste plaats een educatieve 
functie. Het geeft inzicht in het verleden en in het heden: 

Er is een groot en onlosmakelijk verband tusschen kunst en maatschappij. Niets in deze wereld-van-tijde-
lijkheid staat geheel op zichzelf. Mensch en massa, moderner uitgedrukt…… individu en gemeenschap wer-
ken op elkaar in. De toekomst wordt geboren uit het heden. Datgene wat het meest wezenlijke van het nu 
is, was in het verleden reeds in beginsel aanwezig en zal straks in de toekomst aan eigen beperktheid sterven.

Kennis van feiten en jaartallen is daarbij niet genoeg. 

Alleen ware belangstelling, liefde tot alles wat leeft kan inzicht geven. Wanneer we zien hoe, vanaf het 
eerste begin, datgene wat roerde en bewoog in de tijd, vorm kreeg in de letterkunde, begrijpen we door die 
vorm niet alleen de mensch, maar ook de tijd…… niet alleen de tijd, maar ook de mensch. Dan zullen we 
ook tegenover het heden staan met een dieper begrip, met een juister oordeel. Het zal ons rijker maken.86 

Uit deze toelichting blijkt dat Diet Kramer de letterkunde belangrijk achtte voor het begrijpen 
van de wereld. Wellicht heeft ze dat zelf zo ervaren tijdens de cursussen literatuurgeschiedenis van 
Corry Huysinga. In ieder geval zal de in die lessen en mogelijk ook via boeken verworven kennis de 
bron zijn geweest waaruit ze putte bij het schrijven van de artikelen. Artikelen die in een levendige, 
enthousiasmerende stijl zijn geschreven en waarbij ze zich, net als bij het stuk over Rilke, door het 
gebruik van ‘wij’ en ‘ons’ met de doelgroep lijkt te vereenzelvigen. 

Dat laatste lijkt niet alleen voort te komen uit het feit dat ze qua leeftijd dicht bij haar lezers staat. 
Dergelijk taalgebruik drukt ook een gemeenschappelijke gerichtheid uit, waarachter vaak een peda-
gogisch doel schuilgaat. Diet Kramer wil haar publiek iets leren, ze wil iets overbrengen. Niet alleen 
dat kennis van de literatuurgeschiedenis waardevol is, maar wellicht ook een gevoel van bij elkaar 
horen, van gemeenschappelijkheid. Het gebruik van de wij-vorm lijkt dan ook een bewust geko-
zen stijlmiddel. Dit streven naar eenheid en verbinding is door latere onderzoekers  gekwalificeerd 

85 ‘Een klokken-tentoonstelling’; ‘Waar ridders streden en minstreels zongen’; ‘Drie Ridderverhalen’; ‘Tusschen de wanden der kloostercel’; 
‘Liedekens en sproken’; ‘Het volk vangt aan te spreken’; ‘Van den Vos Reinaerde’; ‘Dichterlijke burgers of burgerlijke dichters’; ‘Het 
wereldlijk lied’; ‘Episode uit ’t leven van Frits Fransen, kantoorbediende’; ‘Een nieuwe geest over Europa’; ‘Dichters en Schrijvers in 
de Hervormingstijd’; ‘Een beeld uit de zeventiende eeuw’; ‘Joost van den Vondel’; ‘’t Kan Verkeeren’; ‘Onze Calvinistische Dichters’; 
‘ Constantijn Huygens : de Aristocraat en Dichter’; ‘Een Kloekmoedige en een Zachtmoedige’; ‘Amsterdamsch gebeuren’.

86 ‘Waar ridders streden en minstreels zongen’.
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als een van de kenmerken van de middlebrowcultuur. De Amerikaanse onderzoekster Melanie Ho 
spreekt in dit verband van ‘sameness’.87 

Ook het feit dat Diet Kramer de lezeressen af en toe aanspreekt, kan in dit kader worden 
genoemd. Ze nodigt hen bijvoorbeeld uit een eigen mening te vormen over het werk van zuster 
Bertken, van wie slechts enkele liederen en traktaten bewaard zijn gebleven. ‘Maar uit die enkele 
gedichten leeren wij een geest kennen, die hoewel ook zeer extatisch, ons toch veel nader staat dan 
een zuster Hadewijch. Men leze het volgende gedicht en oordele zelf.’88 Hier is duidelijk sprake van 
een poging de lezeressen bij de inhoud van het artikel te betrekken en – meer algemeen – een brug 
te slaan tussen hen en zichzelf. 

Overigens vermeldt ze in de meeste artikelen gangbare opvattingen over schrijvers en andere 
letter kundige zaken. Bredero noemt ze bijvoorbeeld ‘de uiterst-begaafde, temperamentvolle jongen 
uit het volk, een ras-artist, onbeheerscht en bruisend, steeds wisselend van stemming, voortreffe-
lijk in zijn uitbeeldingen en realiteit, hoe ruw en rauw dat volksleven en die realiteit van enkele 
 honderden jaren geleden ons nú ook in de ooren moge klinken’. Het werk van de Rederijkers 
beschrijft ze als ‘kunstig gerijmel’, terwijl Vondel door haar wordt betiteld als ‘onze grootste dichter, 
de ongekroonde vorst onzer poëten’.89 De invloed van de lessen van Corry Huysinga lijkt ook wat 
betreft het uitdragen van dergelijke, nogal clichématige opvattingen evident.

Het ‘geïllustreerd christelijk tijdschrift’ De jonge vrouw was in 1924 opgericht als voortzetting van 
het blad Meisjesleven en richtte zich op meisjes en jonge vrouwen. Het werd uitgegeven door Bosch 
& Keuning te Baarn. De redactie was in handen van P. Keuning en J.M. Westerbrink-Wirtz, in 1929 
aangevuld met A.M. de Vries Robbé-Bergmans. Aan het blad werkte een groot aantal schrijvers 
mee. Behalve Diet Kramer waren dat onder meer Jo Brans, N. van Dijk-Has, Herman Hana, M. 
van der Hilst, Mary Pos, Rie van Rossum, Jo Spierenburg, C. Steketee, Nel van der Vlis en Beatrice 
Willing. De 23-jarige Diet Kramer is wellicht een van de jongste medewerkers geweest en stond met 
haar leeftijd dichtbij de doelgroep, wat mogelijk een extra reden voor de samenwerking was.

Bij de overgang van Meisjesleven naar De jonge vrouw had uitgeverij Bosch & Keuning een 
 brochure verspreid waarin de achtergrond van het tijdschrift werd toegelicht. Gesteld wordt onder 
meer dat vrouwen thans – ca. 1924 – veel vrijheid hebben bij het inrichten van hun leven en dat dit 
nogal wat gevaren met zich meebrengt.

In de allereerste plaats is daar het gevaar, dat de vrouw juist die plaats kiest, die met haar vrouw-zijn niet in 
overeenstemming is. Even groot is het gevaar, dat zij zich op haar plaats, zij het dan ook de goede, door 
onbedrevenheid en niet-weten onmogelijk kan handhaven. Onze tijd met zijn groote vrijheid voor de 
vrouw heeft noodig, dat zij zich klaar bewust zij van de plaats, die zij moet innemen en van de gevaren, die 
haar dreigen. 

87 Ho, Useful fiction, 52. Zie ook: Van Boven, ‘De sociale betekenis van publieksromans’.
88 ‘Tusschen de wanden der kloostercel’. Zuster Bertken is Bertha Jacobsdr. (ca. 1426-1514) die in een gesloten kluis leefde in de Buurkerk 

in Utrecht (bron: Kloek, 1001 vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis, 73-75). Diet Kramer schrijft ten onrechte ‘Buurtkerk’.
89 ‘’t Kan Verkeeren’; ‘Dichterlijke burgers of burgerlijke dichters’; ‘Joost van den Vondel’.
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In de opvoeding moet op dat laatste nadrukkelijk worden gewezen: ‘Er moet zijn een zich 
bewust-worden van eigen persoonlijkheid, een zich bewust-worden van eigen kracht. Er moet 
zijn een kennen van het leven en van de levensverschijnselen.’ Speciaal geldt dit voor de ‘jonge 
 Christen-vrouw’. ‘En nu is het zoo goed, dat ze tracht, de opvoeding, die ze ontving, te bekronen, 
door zelf zich bezig te houden met het leven, met de levensverschijnselen en met de speciale taak, 
die zij krachtens haar vrouw-zijn moet en kan vervullen.’ Het tijdschrift De jonge vrouw wil dit 
 laatste ondersteunen, aldus de folder: ‘Ons maandschrift behandelt speciaal die onderwerpen, die 
voor de jonge Christen-vrouw van belang zijn en tracht er naar, verhelderend en versterkend op de 
jonge vrouw te werken.’90 In al deze woorden klinkt een behoudend ethisch-feministisch standpunt 
door, zoals ook het geval was bij het in hoofdstuk 2 besproken blad Leven en Werken. 

Marjoke Rietveld-van Wingerden karakteriseert de inhoud van De jonge vrouw als volgt: 

Elk nummer begint met een soort meditatie van de hand van P. Keuning, over een bijbeltekst of over chris-
telijke tijdsbesteding. Oude schilders en dichters krijgen aandacht. Deskundigen laten hun licht schijnen 
over zaken als borderbeplanting in de tuin, gezondheid en ziekte en binnenhuisarchitectuur. De doelgroep 
van het tijdschrift komt goed aan haar trekken in de verhalen, die vaak handelen over verliefdheden en de 
eerste betrekking, beschreven vanuit de optiek van het meisje. Deze thema’s krijgen een christelijk kader 
doordat bijvoorbeeld de problemen centraal gesteld worden van een liefdesrelatie tussen een christelijk 
meisje en een ongelovige jongeman. Elk nummer bevat een deel van een vervolgverhaal en soms ook een 
kort verhaal. Veel ruimte is er voor zaken als koken, naaien, handwerken, mode en nieuwe snufjes op huis-
houdelijk gebied. Er is aandacht voor het huwelijk en de voorbereiding daarop. Kindermeisjes en jonge 
moeders kunnen op het gebied van de opvoeding hun voordeel doen met de artikelen van Steketee die 
meestal gericht zijn op de opvoeding van het jonge kind.91 

Aldus beoogde De jonge vrouw een veelzijdig tijdschrift te zijn, dat jonge vrouwen en oudere meisjes 
ontspanning bood, maar vooral ook vorming en informatie op velerlei gebied, precies zoals in de 
genoemde brochure is aangegeven. Hetzelfde blijkt uit een reclamefolder uit oktober 1934: 

“De Jonge Vrouw” geeft in buitengewoon prettig leesbare vorm: artikelen over letterkunde, schilder- en 
beeldhouwkunst, sociale onderwerpen, folklore, omgang met kinderen en plantenverzorging. Voorts 
 verzen, novellen, en niet te vergeten een zeer aantrekkelijk vervolgverhaal van de bekende schrijfster Agni 
van der Torre.

Ook wordt melding gemaakt van praktische rubrieken als een cursus patroonontwerpen, moderne 
woninginrichting, kamergymnastiek en ‘vele aardige nieuwe handwerken’. Het blad afficheert zich 
verder met huiselijke gezelligheid: 

90 In 1934 werd A.M. de Vries Robbé-Bergmans opgevolgd door M.E. van Rossum. In 1935 werd de naam van het tijdschrift gewijzigd in 
Wij jonge vrouwen. Bedrijfsdocumentatie uitgeverij Bosch & Keuning (UBA, PPA 52 : 3).

91 Rietveld-van Wingerden, Jeugdtijdschriften in Nederland en Vlaanderen, 235.
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Wanneer de Najaarsstormen door de straten gieren en langs de wegen bulderen…… dan haasten we ons 
naar huis, naar het haardvuur en de gezelligheid van het beschermende home. Maar dan kan De Jonge 
Vrouw daarbij toch niet gemist worden!92 

Met de genoemde inhoud paste De jonge vrouw in het brede spectrum van publiekstijdschriften 
die zich destijds vanuit de verschillende zuilen vooral richtten op de nieuwe middengroepen, in 
het bijzonder (jonge) vrouwen.93 Tevens kan worden vastgesteld dat het karakter van het tijdschrift 
aansluit bij het in hoofdstuk 2 geschetste concept van de middlebrowcultuur. Zeker geldt dat ook 
voor de bijdragen van Diet Kramer. Immers, met haar literatuurhistorische artikelen bracht zij  
– weliswaar uit de tweede hand – ‘hogere’ letterkundige onderwerpen naar een grote groep leze-
ressen die wellicht anders van dergelijke kennis verstoken zouden blijven. Opvallend is wat dat 
betreft de aanbeveling voor de artikelenreeks die werd opgenomen in het eerste nummer van het 
‘populair-letterkundig tijdschrift’ Opgang. Gesteld wordt daarin dat de belangstelling voor letter-
kunde, vooral voor de christelijke literatuur, aan het toenemen is. 

Een gevolg daarvan is, dat heel wat lezers met allerlei vragen zitten. Ze willen iets weten omtrent een letter-
kundige strooming, ze vragen nadere bijzonderheden over een auteur, ze verlangen een opgave van boeken, 
voor litteratuurstudie geschikt, enz. 

Vanzelfsprekend wil de redactie dergelijke vragen beantwoorden, hetzij per brief hetzij in Opgang: 

Vragen, die van algemeen belang blijken te zijn, worden tevens in dit tijdschrift beantwoord. Hier zeggen 
we al vast, dat zij, die met letterkundige studies beginnen, er goed aan zullen doen, de litteraire artikelen 
van Diet Kramer in “De Jonge Vrouw” (proefnummer gratis) nauwkeurig te lezen. Zij geeft als ‘t ware een 
letterkundige cursus, die met “geleerdigheid” niets te maken heeft.94 

Die laatste toevoeging suggereert dat letterkundige kennis in feite als ‘geleerd’ werd gezien maar 
dat Diet Kramer erin was geslaagd deze kennis op een toegankelijke manier voor een breed publiek 
te presenteren. De conclusie is daarmee gerechtvaardigd dat bij haar artikelenreeks sprake is van 
popularisering van kennis. Deze vorm van cultuurspreiding is net als het genoemde streven naar 
gemeenschappelijkheid typerend voor het middlebrowpatroon. 

92 Reclamefolder De jonge vrouw, oktober 1934 ( JV).
93 Voorbeelden van tijdschriften voor (jonge) vrouwen uit de periode 1920-1940 zijn onder meer Droom en Daad, Het Rijk der Vrouw, 

 Libelle, Margriet, Eva, Moeder en Beatrijs. In haar artikel ‘Vrouwenbladen als zedenvormers? : Beatrijs, weekblad voor de katholieke 
vrouw 1939-1967’ schrijft Marloes Hülsken over ontwikkelingen op het gebied van massatijdschriften rond 1900: ‘Met name de 
midden klassenfamilie werd een belangrijke consument van tijdschriften.’

94 [Anoniem],’Correspondentie van redactie en uitgevers’. Opgang verscheen vanaf 1932 viermaal per jaar. Het blad werd in de eerste plaats 
uitgegeven voor abonnees van de Opgang-serie die door uitgeverij Bosch & Keuning op de markt werd gebracht. Zij ontvingen het blad 
gratis. Daarnaast was een betaald abonnement mogelijk. Bij de verschijning van het eerste nummer was het eerste boek in de Opgang- 
serie al verschenen, te weten de novellenbundel Waar kinderen wonen (1931). Hierin is van Diet Kramer de schets ‘Eén dag Paultje’ 
opgenomen. Als vierde boek in de reeks verscheen in september 1932 het door Diet Kramer vertaalde boek Zonneschijn in ‘t dorp van 
Anne Warner. Overigens verzorgde Diet Kramer ook voor Opgang enkele bijdragen over literatuurhistorische onderwerpen, zoals twee 
artikelen over Betje Wolff en Aagje Deken (‘Twee Nederlandsche romanschrijfster uit het verleden I’ en ‘Twee Nederlandsche roman-
schrijfster uit het verleden II’).
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Portret van Diet Kramer in het ‘populair-letterkundig’ tijd-
schrift Opgang, 1 (1932), nr. 3 ( JV).

Op het beschikbaar stellen van kennis doelt ook Joan Shelley Rubin in haar inleiding in The Making 
of Middlebrow Culture (1992): ‘In the three decades following the First World War, Americans 
created an unprecedented range of activities aimed at making literature and other forms of “high” 
culture available to a wide reading public.’ En dat is precies wat Diet Kramer in Nederland deed met 
haar literatuurhistorische artikelenreeks. Ze gaf culturele kennis door aan mensen die er vanuit hun 
achtergrond niet direct mee in aanraking kwamen maar er wel open voor stonden, overigens een 
categorie waaruit zij zelf ook was voortgekomen. 

Ter illustratie van de vermelde ontwikkelingen in de eerste drie decennia na de Eerste Wereld-
oorlog noemt Rubin verschillende andere activiteiten die waren gericht op het toegankelijk maken 
van cultuur voor een brede groep belangstellenden: 

At the same time, older institutions such as correspondence courses, night schools, and women’s study 
clubs flourished; it was a ‘golden age’ for the speaker on the lecture circuit. Public libraries facilitated the 
dissemination of knowledge with revamped cataloguing, open stacks, and information services.95 

In Nederland vonden vergelijkbare ontwikkelingen plaats. Erica van Boven spreekt wat dat betreft 
van ‘democratiserende tendensen’, waartoe bijvoorbeeld goedkope volksuitgaven, literaire lezingen 
en cursussen van volksuniversiteiten, prijzen en bekroningen, reclame en propaganda, enquêtes en 
interviews kunnen worden gerekend. Ontwikkelingen die door vertegenwoordigers van de ‘hogere 

95 Rubin, The Making of Middlebrow Culture, XI-XX. 
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cultuur’ overigens als gevaarlijk werden gezien, omdat ze vervlakking en smaakverwarring in de 
hand zouden werken.96 

Tot de activiteiten die gericht waren op het nieuwe lezerspubliek behoorden eveneens de 
radiovoordrachten over letterkundige en andere culturele onderwerpen. Ook op dit gebied was 
Diet  Kramer actief. Enkele malen hield ze bijvoorbeeld een lezing voor de NCRV-radio, zoals op 
27 februari 1930 over de destijds geruchtmakende roman De bandeloozen van Jo Manders en op 
17 maart 1933 over ‘De lectuur van onze bakvisschen’. Deze voordrachten, die waarschijnlijk voort-
kwamen uit een in 1929 gestarte samenwerking tussen het Verbond van Christelijk Letterkundige 
Kringen in Nederland, de Christelijke Essayisten Kring en de NCRV, wijzen er nogmaals op dat 
Diet Kramer een overtuigende rol had in het verspreiden van culturele kennis. Tevens is voor te 
stellen dat de financiële vergoeding – fl. 10,- per voordracht – voor haar persoonlijk aantrekkelijk 
was evenals het feit dat de lezingen zouden kunnen bijdragen aan haar naamsbekendheid.97 

Naar een nieuw begin
Stans, de hoofdpersoon in het vervolgverhaal ‘Het kostbaar geschenk’, vertrekt in een periode van 
twijfel naar Engeland om daar even afstand te nemen van haar werk. Wellicht gaat het hier om een 
autobiografisch gegeven. Diet Kramer verbleef namelijk in de zomer van 1932, toen ze al lange 
tijd vrijwel niet tot schrijven kwam, eveneens een poos in Engeland. Wilde zij ook afstand nemen? 
Hoopte ze in een andere omgeving tot nieuwe inspiratie te komen? 

Het is mogelijk dat ze Engeland als reisdoel koos in verband met haar vertaalopdrachten. 
Misschien wilde ze de taal beter onder de knie krijgen of wilde ze meer te weten komen over de 
Engelse zeden en gewoontes. Ze heeft zich er niet over uitgelaten. Evenmin is bekend waar en hoe 
ze logeerde, terwijl ook niet duidelijk is of ze in haar eentje de Noordzee overstak of in gezelschap. 
In  een interview in Contact (1938) is vermeld dat ze een poos met de kinderen van haar zuster 
Johanna door Engeland heeft gereisd. Dit laatste is echter niet bevestigd door Annemarie van 
Wolde, een van die kinderen.98 

96 Van Boven, ‘“Laat óns het geestelijk leven’. Een voorbeeld van een ‘democratiserende tendens’ is ook de uitgave Lezen om vooruit te komen, 
waarin tips worden gegeven over wat en hoe men moet lezen om succesvol te zijn in het leven (Herbert N. Casson e.a., Lezen om vooruit 
te komen. Geel Succes-boekje nr. 5 (Den Haag [ca. 1933]).

97 Op 13 april 1929 stuurde Jan H. de Groot namens het Verbond van Christelijk Letterkundige Kringen in Nederland een brief naar de 
leden, waarin de samenwerking tussen het Verbond, de Christelijke Essayisten Kring en de NCRV wordt aangekondigd. In de brief is 
vermeld dat er een ‘Advies-Commissie’ is gevormd voor ‘het litteraire Radio-programma van de N.C.R.V. te Hilversum, met het doel, 
onze Christelyke litteratuur in de meest uitgebreiden zin aan ons volk bekend te maken’. Voor het houden van radiolezingen wordt de 
medewerking gevraagd van ‘alle Christelyke auteurs en Essayisten in den lande, die naar hun meening hiervoor in aanmerking komen’ 
(LM, Correspondentie Verbond van Christelijk Letterkundige Kringen in Nederland, signatuur KAMP 23). Mogelijk heeft Diet Kra-
mer op deze oproep gereageerd. De twee lezingen van Diet Kramer zijn aangekondigd in respectievelijk: Omroepgids : Christelijk tijd-
schrift voor Radio, 6 (1930), nr. 8 en Omroepgids : Christelijk tijdschrift voor Radio, 9 (1930), nr. 10. Zie ook: Nieuwsblad voor den 
Boekhandel, 97 (1930), nr. 8; Nieuwsblad voor den Boekhandel, 100 (1933), nr. 20; Dera, ‘Stichtelijke steekspelen’. Roel Houwink was een 
van de recensenten die zich destijds negatief uitliet over De bandeloozen. Hij was van oordeel dat de roman niets met literatuur te maken 
had: ‘het is zonder liefde geschreven hoegenaamd, moedwillig grof en wreed’ (bron: http://www.dbnl.org/tekst/_gul001193001_01/_
gul001193001_01_0063.php; geraadpleegd 9 juli 2015). Ook de teneur van de lezing die Diet Kramer over het boek hield, is afwijzend, 
zoals blijkt uit de aankondiging van haar radiobespreking in Omroepgids : Christelijk tijdschrift voor Radio, 6 (1930), nr. 8, 503. Gespro-
ken wordt onder meer van een ‘kritieklooze zedenschildering van het verworden gezin en de verwilderde jeugd van onzen tijd. (…) Aan 
de hand van verschillende citaten hoopt spreekster een en ander te bewijzen en uiteen te zetten.’ 

98 Van Bekkum, ‘Interview met Diet Kramer’. Interview Annemarie van Wolde, d.d. 26 november 2014. 
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Het kan ook zijn dat ze een bezoek bracht aan de Engelse kostschoollerares Miss Dinkeldein, die 
ze circa 1930 had geïnterviewd voor het artikel ‘Iets over de Engelse meisjes-kostscholen’. Gezien 
het feit dat de bevraagde lerares in het artikel spreekt van ‘hier in Holland’ moet dat gesprek toen 
in Nederland hebben plaatsgevonden. De amicale toon van het interview wijst op een vriendschap-
pelijk contact. Ook het feit dat Diet Kramer Miss Dinkel dein ‘mijn Engelsche vriendin’ noemt, 
duidt daarop.99

Net als bij Stans in ‘Het kostbaar geschenk’ had het verblijf in Engeland een positieve invloed 
op haar inspiratie. Het lijkt erop dat Diet Kramer haar onzekerheden enigszins had kunnen over-
winnen en moed had gevonden om de pen weer op te pakken. P.J. Risseeuw, die op de hoogte was 
van haar twijfels, schreef daarover in zijn bespreking van Begin: 

Een jongere als Diet Kramer die is opgegroeid temidden van een literair-critische omgeving, heeft een 
dosis moed noodig, om tot de daad van het publiceeren over te gaan. Diet Kramer heeft deze moeilijkheid 
ernstig gevoeld, zooals anderen onder ons, doch zij heeft begrepen, dat, als zij zoo critisch bleef op eigen 
werk, dat er dan van produceeren niet veel zou komen. Er moet tenslotte een “Begin” zijn.100 

In ieder geval, ze kón weer schrijven! Een van de eerste dingen waarop ze zich richtte, was de roman 
Begin. Het meest duidelijk daarover is het artikel van Emmy Belinfante-Belinfante uit 1934. Aan-
vankelijk schrijft Belinfante-Belinfante er in tamelijk algemene woorden over: ‘Even plotseling als 
deze inzinking gekomen was, even snel keerde deze en toen ze weer aan het schrijven toog, was ze 
gerijpt, had haar werk aan inhoud gewonnen.’ Om daarna toe te lichten: 

In de zomer van 1932 vertrok ze voor een maand naar Engeland en toen ze, uitgerust naar lichaam en geest, 
terug kwam in Holland, zette ze zich neer in een rustig dorpje op de Veluwe, waar ze een begin maakte met 
háár “Begin”. De schrijfmachine ratelde heel de dag en het ene vel na het andere werd vol getikt. Ze was 
immers boordevol kopy! Het moest er uit, er uit! Ze las wat ze getikt had voor aan jonge mensen om de 
indruk te bespieden, die het op hen maakte. Ze las het ook haar uitgever voor en allen waren ze van  mening, 
dat het een van de beste boeken van dit jaar zou worden.101 

Al met al was er een lange aanloop voordat Diet Kramer het verhaal dat ze in haar hoofd had ook 
daadwerkelijk op papier zette. Dat komt overeen met wat ze enkele jaren later over het schrijfproces 
in het algemeen zei: 

99 ‘Iets over de Engelsche meisjes-kostscholen’. Overigens is niet geheel ondenkbaar dat het om een gefingeerd interview gaat, maar hiervoor 
zijn vooralsnog geen aanwijzingen. 

100 Risseeuw deed deze uitspraak naar aanleiding van een brief van Diet Kramer waarin ze schreef: ‘Daartegenover voelde ik zeer sterk nooit 
aan creatief werken toe te zullen komen, wanneer ik me niet in een ruk bevrijdde van (…) te groote zelfcritiek’ (brief van Diet Kramer aan 
P.J. Risseeuw, d.d. 18 januari 1933, (HDC, archief P.J. Risseeuw, collectienr. 198)). Met de ‘literair-critische omgeving’ doelt Risseeuw 
waarschijnlijk op de christelijk-letterkundige kring rond het tijdschrift Opwaartsche Wegen. Risseeuw, ‘Nog enkele aanteekeningen bij 
“Begin” door Diet Kramer’.

101 Belinfante-Belinfante, ‘Diet Kramer’. Ook in het interview met Marijke van Raephorst in 1950 wordt het schrijven van Begin verbonden 
aan het verblijf in Engeland (Van Raephorst, ‘Diet Kramer’). Het dorp op de Veluwe zou Hoog of Laag Soeren kunnen zijn. Een van 
beide dorpen kende Diet Kramer, wat blijkt uit haar brief aan Laura Olivier, d.d. 4 juli 1929. In deze brief vraagt ze Olivier of die weer 
naar Soeren gaat en of die daar het huis ‘Reinaerde’ kent: ‘Dat is van kennissen van ons.’
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Ik ben van oordeel, dat je het schrijven nooit lang genoeg kunt uitstellen. Laat het gerust heelemaal rijp 
worden en bezinken en als er dan geen houden meer aan is, schrijf het dan pas op. Theorie, die berust op 
de ervaring, dat je ten slotte zoo weinig overhoudt van je eersten opzet, maar bovenal op het feit, dat je na 
publicatie toch altijd weer passages tegenkomt, die je graag heel anders zou hebben. Het schrijven altijd zoo 
lang mogelijk uitstellen is niet alleen theorie, die ik den jongeren, die wel eens om raad komen aankloppen, 
voorhoud, maar die ikzelf óók in praktijk breng. (…) Ik tik alles en weet, voordat ik begin, zóó goed wat ik 
wil, dat de zaak niet eens overgetikt hoeft te worden. Gelukkig maar, want ik hoor tot degenen, die meer 
vreugde beleven aan het uitdenken dan aan het schrijven. Is de opzet na een jaar of meer volgroeid, dan voel 
ik het opschrijven als een corvée, moet mezelf iederen dag opnieuw een taak stellen, wil ik het tot een vlug 
einde brengen…102

Overigens lijkt een brief aan Risseeuw uit april 1932 aan te tonen dat ze al eerder aan Begin was 
begonnen. Ze schrijft hierin immers dat ze ‘na lange tijd eindelijk weer schrijven kan en werkelijk 
“vechtende” ben met m’n eerste roman’.103 Echt gemakkelijk ging het toen dus niet, wat misschien 
mede aanleiding was voor de trip naar Engeland. 

Een tweede, meer concrete aanwijzing dat Diet Kramer al eerder met het schrijven van Begin 
was gestart, is de publicatie van ‘Romanfragment’ in Opwaartsche Wegen in juni 1932.104 De kop van 
deze bijdrage lijkt op een voorpublicatie van een roman te duiden, maar is verder weinig zeggend 
doordat de titel van die roman niet is vermeld. De naam van de hoofdpersoon heeft wat dat betreft 
meer betekenis. Zowel in ‘Romanfragment’ als in Begin is die Ruth. Daarnaast is in beide sprake 
van een zeeman met de naam Steven, die de rol van betrouwbare vriend heeft. Ook zijn er overeen-
komsten in thematiek, zij het dat die in het fragment anders is uitgewerkt dan in de roman. Ter-
wijl in ‘Romanfragment’ de hoofdpersoon een beeldend kunstenares is die soms worstelt met haar 
 kunstenaarschap, komt in Begin als bijfiguur de min of meer mislukte toneelschrijfster Elsa voor. 
In beide gevallen draait het om de vraag wat de kern van het kunstenaarschap moet zijn. Vastgesteld 
wordt dat het belangrijk is om van binnenuit te werken, waarachtig en alles gevend. Maar waar Ruth 
in ‘Romanfragment’ af en toe de voldoening beleeft hierin te slagen, krijgt Elsa steeds meer het 
gevoel hierin te falen. 

Een ander thema in ‘Romanfragment’ is de zorg die Ruth voelt voor een jongetje met de naam 
‘Rekeltje’, waarbij niet duidelijk is of het hier om een broertje, halfbroertje, stiefbroertje dan wel 
neefje gaat. In Begin is sprake van een door de hoofdpersoon gevoelde verantwoordelijkheid voor 
haar jongere broers en zusjes. Hierbij zijn de familieverhoudingen dus wel duidelijk. 

Ten slotte is de beleving van godsdienst zowel in ‘Romanfragment’ als in Begin een thema. Zoals 
gezegd is in Begin het christelijk perspectief nagenoeg afwezig, hoewel hoofdpersoon Ruth niet 
totaal afwijzend tegenover het geloof lijkt te staan. In ‘Romanfragment’ is evenmin sprake van een 
godsdienstige achtergrond, maar hier lijkt de houding van de hoofdpersoon in beginsel  afwijzender. 
Storend vindt de jonge kunstenares bijvoorbeeld het antwoord van Joostink – vermoedelijk de 

102 Verbeek, ‘Diet Kramer’.
103 Brief van Diet Kramer aan P.J. Risseeuw, d.d. 21 april 1932 (HDC, archief P.J. Risseeuw, collectienr. 198).
104 ‘Romanfragment’.

0260_Duiff_DietKramer.indb   170 02-02-18   09:54



171

galerie houder die haar werk tentoonstelt – op de vraag van de koper van een door haar gebeeld-
houwde Christuskop of ze tot de ‘groep van jong-religieuzen’ hoort. Daarop had Joostink geant-
woord dat hij dat niet wist. Ze is daar geërgerd over: ‘Joostink weet toch dat ik bij geen enkele groep 
hoor? Het is de eenige stilzwijgende overeenkomst tusschen ons onderling, dat we ons vrij houden 
van opschriften.’ Maar er is ook bij deze Ruth niet uitsluitend sprake van afwijzing. Zij lijkt eveneens 
zoekende aangaande het geloof, wat bijvoorbeeld blijkt uit de gedachten die ze had gehad voordat 
ze de Christuskop maakte: 

Het lijdensverhaal, lang geleden in haar kinderjaren gehoord, dan na een Bachoratorium herlezen in een 
Testamentje aan een boekenstal gekocht. Dagen van nerveuse dofheid, willoosheid. Twijfel of ze het kon, 
of ze ’t mocht…. Verlangen. Hevig verlangen…. waarnaar wist ze niet!

Wellicht heeft Diet Kramer hiermee in ‘Romanfragment’ iets van haar eigen zoektocht in het geloof 
weergegeven. 

Gezien de verschillen in uitwerking tussen ‘Romanfragment’ en Begin is denkbaar dat de inhoud 
van de voorpublicatie Diet Kramer uiteindelijk niet beviel. Een aanwijzing daarvoor is te vinden in 
het artikeltje in de schoolagenda 1949/1950. Hierin staat dat ‘Mevr. Kramer’ Begin aanvankelijk 
had willen verscheuren, wat toch mag duiden op ontevredenheid over de roman.105 Ook is mogelijk 
dat de publicatie van ‘Romanfragment’ reacties had opgeleverd die haar het verhaal deed wijzigen. 
Een optie is verder dat uitgever Van Ulzen van uitgeverij Holland, die Begin op de markt bracht, 
haar voorstelde veranderingen in het manuscript aan te brengen. Hoe dan ook, het lijkt erop dat ze 
de roman na haar verblijf in Engeland grotendeels herschreef. 

Wellicht was het een opluchting voor Diet Kramer toen ze de roman eindelijk af had en bij de 
uitgeverij in productie had gegeven. Dat gold in ieder geval voor de eerste versie van het boek. Aan 
Anne de Vries schreef ze begin 1932: 

We willen het over mijn boek nu maar liever niet meer hebben. ’t Heeft lang geduurd eer ik “Begin” met 
een gerust hart op eigen beenen kon laten loopen. In die maanden discussieerde ik graag en veel over in-
houd, verantwoordelijkheid etc. Maar nu ben ik er van los gekomen en is het verleden geworden.106 

Met deze uitspraak lijkt ze op dat moment enige afstand van de roman te hebben genomen. Echt 
loslaten kon ze die echter toch niet. Na haar verblijf in Engeland werkte ze immers weer aan het 
boek, wat resulteerde in de definitieve tekst. 

In november 1932 lag Begin in een oplage van 1500 exemplaren in de boekwinkel, met voorin 
een veelzeggende passage uit de roman: ‘… „ik weet dat ik hierin niet alleen sta, dat ik samen ben 
met anderen, véél anderen, even verward en richtingloos en bezitloos. Maar die hetzelfde verlangen 
hebben naar een eindelijke klaarheid, naar een eerlijk en eenvoudig nieuw begin.”’107 Verderop in 

105 [Anoniem], ‘Mevr. Diet Kramer’.
106 Brief van Diet Kramer aan Anne de Vries, d.d. 26 januari 1932 (LM, signatuur: AdV Kramer, Diet).
107 [Anoniem], ‘Bekende landgenoten thuis’. Het fragment dat als motto voor in het boek staat, is te vinden op bladzijde 237 van Begin. 
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dit hoofdstuk zal blijken dat dit motto een wijde betekenis heeft en dat Diet Kramer hiermee haar 
lezers lijkt te hebben willen inspireren en bemoedigen. 

Het motto zou echter ook kunnen worden betrokken op haar eigen leven en vooral ook op haar 
schrijverschap. Het schrijven en publiceren van Begin heeft mogelijk voor Diet Kramer de betekenis 
van een ‘eerlijk en eenvoudig nieuw begin’ gehad. Niet alleen omdat ze met de publicatie van de 
roman aan zichzelf en aan de buitenwereld liet zien dat ze haar inzinking had overwonnen, maar 
ook omdat ze het boek beschouwde als haar debuutroman. Aan radiorecensent P.H. Ritter stuurde 
ze een exemplaar van ‘mijn eerste roman’ met de vraag ‘of het wellicht in aanmerking komt voor een 
radiolezing’. En als dit niet mogelijk zou zijn, 

zou U mij een heel groot genoegen doen, met mij Uw persoonlijk oordeel over deze groene romaneerste-
ling te zenden. Ik begrijp dat mijn vraag, Uw drukke werkkring in aanmerking genomen, tamelijk vrijpostig 
is. Debuutvrees maakt een mensch brutaal en aan het oordeel van enkele letterkundigen is mij veel gelegen. 

In deze brief benadrukt ze verschillende malen dat het om haar eerste roman ging. Blijkbaar waren 
de meisjesboeken Stans van de Vijf-jarige en Ons Honk voor haar van een andere orde. En dat is 
begrijpelijk als naar de doelgroep van Begin wordt gekeken. Met Begin presenteerde Diet Kramer 
zich als romanschrijfster voor een oudere leeftijdscategorie, te weten (jong)volwassenen, en dat kan 
als een nieuw begin worden gezien. Overigens antwoordde Ritter per kerende post dat hij het boek 
graag wilde lezen en daarna zou beoordelen of het geschikt zou zijn voor een bespreking in zijn 
radioprogramma. In ieder geval kon ze rekenen op een recensie in het Utrechtsch Dagblad, hetzij van 
hemzelf, hetzij van ‘een van mijn letterkundige medewerksters of medewerkers’.108

Dat de publicatie van deze roman voor Diet Kramer een soort mijlpaal moet zijn geweest, blijkt 
ook uit hetgeen ze aan Anne de Vries schreef, nadat ze enkele van zijn verhalen voor kinderen en 
voor volwassenen had becommentarieerd: 

En nu de “groote-menschen” verhalen die u zelf natuurlijk – zooals we dat allemaal doen! – belangrijker en 
loonender vindt dan uw werk voor kinderen. Gek is dat eigenlijk. Reeds lang erkennen we allemaal de be-
langrijkheid der kinderlectuur – en de aangeboren gaven die een kinderschrijver moet bezitten en toch 
verlangen we allemaal in een verborgen hoek van ons hart naar De Roman… De Literatuur!

108 Correspondentie Diet Kramer en P.H. Ritter, d.d. 9 en 10 december 1932 (Universiteitsbibliotheek Utrecht (verder aangeduid met 
UBU), Archief Ritter, doos 44). Ritter ondertekende zijn brief met ‘hoofdredacteur “Utrechtsch Dagblad”’ en ‘leider “boekenhalfuur” 
v.d. AVRO’. Pierre Henri Ritter (1882-1962) was van 1918 tot 1934 hoofdredacteur van het Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad 
en verzorgde hierin ook een letterkundige kroniek. In de periode 1928-1957, met onderbreking van de Tweede Wereldoorlog, had hij een 
boekenprogramma op de AVRO-radio (bron: J.J. van Herpen, ‘Ritter, [jr.], Pierre Henri (1882-1962)’, in: Biografisch Woordenboek van 
Nederland (http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn2/ritter [12-11-2013]; geraadpleegd 12 februari 2015).  
In het Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad van 11 februari 1933 is in de rubriek ‘Letterkundige Kroniek’ een recensie van Begin 
opgenomen, geschreven door C.M. (Cornélie Marguérite) Ritter-Landré (1884-1965), de echtgenote van P.H. Ritter. 
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Een uitspraak waaruit kan worden geconcludeerd dat het schrijven voor kinderen dan wel voor 
volwassenen voor haar verbonden was met een verschil in aanzien. Bovendien spreekt uit hetgeen ze 
haar collega schreef een zekere literaire ambitie.109 

Een roman over het moderne leven
Opvallend is het veelvuldig voorkomen van het woord ‘modern’ in Begin. De moeder van hoofd-
persoon Ruth noemt werkende vrouwen zonder kinderen modern. Ruth op haar beurt duidt de 
woonplaats van haar moeder aan als een ‘mooi, modern dorp met groote winkels, een klankfilm-
apparaat en een open zwembad’ en een van de schemerlampen van haar vriendin Elsa wordt bestem-
peld als ‘nuchter-modern’. De broer van Elsa bewoont drie kamers, waarvan de woonkamer ‘strak, 
blank van lijn, hyper-modern’ is. Er is sprake van ‘een uiterst modern, snel-failliet gegaan tijdschrift’ 
en een collega van Ruth veronderstelt dat zij ‘nogal modern (…) van levensopvatting’ is. Zelf geeft 
zij op zeker moment ook toe dat haar opvattingen aangaande relaties ‘“modern” zijn…. Zijn gewéést 
in ieder geval.’110 Een en ander wijst erop dat ‘modern’ een sleutelwoord is in het verhaal. De term 
staat voor strak, zakelijk, vrij en nuchter. In aansluiting hierop kan dan ook worden vastgesteld dat 
de verhouding tot het moderne leven het centrale thema is in Begin. 

Het moderne leven, zoals dat in de roman is beschreven, betreft vooral de levensstijl van een 
groep jonge mensen. De 25-jarige Ruth woont samen met haar vriendin Elsa in Amsterdam en 
werkt daar op een kantoor. Ze heeft veel vrienden en vriendinnen om zich heen, veelal afkomstig uit 
bohemienkringen, vaak ook uit gebroken gezinnen. Regelmatig gaat Ruth met hen op stap, naar de 
bioscoop of andere uitgaansgelegenheden in de stad, en naar feestjes bij een van hen thuis. Bij die 
gelegenheden wordt er gedanst, muziek geluisterd, gebridged, gerookt en alcohol gedronken. De 
moraal is vrij. Er wordt veel geflirt, relaties worden aangegaan en weer verbroken. 

Het moderne karakter van de beschreven manier van leven wordt benadrukt door de toepas-
sing van Engelse dan wel Amerikaanse uitdrukkingen en woorden, zoals ‘car’, ‘Sandwich-corner’, 
‘two-seater’, ‘dickey-seat’, ‘the big thriller’ en ‘cheer up, ol’ thing’. Dergelijke woorden suggereren een 
kosmopolitische levensstijl. Ook het vermelden van auto- en sigarettenmerken als ‘Lancia’ en ‘Royal 
Crown Mixture’ accentueert het eigentijdse decor. Hetzelfde geldt voor het noemen van opvallende 
reclame-uitingen als ‘Turmac’ en ‘Half elf Blookertijd’ op openbare gebouwen. Dergelijke vormen 
van commercialiteit onderstrepen de levendigheid van de drukke stad.111 

Het leven van de jongeren wordt beschreven tegen de achtergrond van de naweeën van de Eerste 
Wereldoorlog en vooral van de economische crisis en de daarmee gepaard gaande werkloosheid. 
Veel jongeren hebben moeite zich financieel en ook mentaal staande te houden. Hun levenshouding 
laat dikwijls moedeloosheid en cynisme zien. ‘De wereld is bezopen’, verzucht Ger, een van de vrien-
den tegen Ruth.112 Zij zelf heeft zich de moderne levensstijl ook eigengemaakt. Ze doet volop mee 
aan het vrolijke vertier, is vaak scherp en cynisch in haar reacties en zoekt haar kracht in nuchterheid. 

109 Brief van Diet Kramer aan Anne de Vries, d.d. 26 januari 1932 (LM, signatuur: AdV Kramer, Diet).
110 Begin, 11, 27-28, 43, 79, 193, 207, 233.
111 Ibidem, 41, 42, 50, 59, 101, 158.
112 Ibidem, 91. Verderop in het hoofdstuk wordt dit tijdsaspect nader uitgewerkt.
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Elke vorm van sentiment weert ze af. Daarnaast is ze zich ervan bewust dat het nogal oppervlakkige 
leven van haar vrienden en vriendinnen leegheid met zich meebrengt. Ze ziet een schril contrast met 
de waarden en normen die ze van huis uit heeft meegekregen. Eerlijkheid en trouw staan daarbij 
hoog in het vaandel. Nog sterker realiseert ze zich dat als haar jongere zusje bij hen in huis komt 
wonen. Ruth voelt zich verantwoordelijk voor Liselot, die gevoelig is voor de vele uitingen van het 
moderne leven waarmee ze wordt geconfronteerd. Ze wil een voorbeeld voor haar zusje zijn. Haar 
verantwoordelijkheidsgevoel draagt ertoe bij dat Ruth een punt zet achter een relatie die niet is 
gebaseerd op waarachtige liefde maar op haar angst voor eenzaamheid. 

Er zijn meer aspecten van het moderne leven die haar tegenstaan. Als haar jongste zusje Eefje 
zich heeft opgemaakt, wil Ruth dat ze onmiddellijk ‘die rommel’ van haar gezicht haalt en een film 
als Shanghai Express noemt ze ‘groffe sensatie’ en ‘valsche romantiek’.113 In nog sterkere mate blijkt 
de weerzin van Ruth tegen de moderne levensstijl als een collega, zoals hierboven is aangegeven, 
opmerkt dat hij dacht dat ze ‘nogal modern was van levensopvatting’. Ze reageert fel: ‘Scherm toch 
niet met dat idiote woord (…). Het doet me aan een huwelijksadvertentie denken…. moderne 
levensopvatting, lees moderne lichaamsopvatting.’114 

Het willen vasthouden aan traditionele normen en waarden blijkt ook uit haar reactie op de 
avances die Lezorius, haar ‘jonge baas’, ten opzichte van haar maakt. Hij nodigt haar uit voor  lunches, 
biedt salarisverhoging aan voor zogenaamde extra werkzaamheden die in de privésfeer liggen, maakt 
dubieuze complimentjes en is soms handtastelijk. Ruth laat veelvuldig merken dat ze hiervan niet is 
gediend, maar dat heeft weinig effect. Als hij haar op zeker moment probeert te zoenen, slaat ze hem 
in het gezicht. Dat betekent het einde van haar dienstverband: ze neemt ontslag, ook al betekent dit 
een nieuwe onzekerheid in haar leven. Ze accepteert die echter als consequentie van haar afkeer van 
de losse moraal die ze nogal eens om zich heen ziet.115 

Aldus blijkt uit Begin dat Diet Kramer op de hoogte was van veel facetten van de moderne 
levensstijl. Wellicht kende ze die – deels – ook uit eigen ervaring. Na de verbroken verloving met 
Harmen van der Leek werd ze immers, zoals vermeld in hoofdstuk 2, regelmatig ‘met verschillende 
heeren’ in het uitgaanscircuit gesignaleerd. Daarbij wordt in de roman de moderne manier van leven 
kritisch-afwijzend benaderd. Via Ruth laat Diet Kramer zien dat het in het leven uiteindelijk gaat 
om het ‘heel-gewone, het gezonde geluk’, zoals Ruth dat na veel innerlijke strijd leert kennen in haar 
relatie met de betrouwbare zeeman Steven.116 

Een boek met een gelukkig einde dus. En dat is ook wat Diet Kramer wel is verweten. Enkele 
contemporaine recensenten vonden het einde onbevredigend, een te gemakkelijke oplossing met 
een traditioneel karakter. Een paar jaar later kwam Annie Romein-Verschoor met een vergelijkbaar 

113 De film Shanghai Express dateert uit 1932 en is geregisseerd door Josef von Sternberg. Marlene Dietrich speelde een van de hoofdrollen. 
Begin, 31-33.

114 Ibidem, 207.
115 Ibidem, p. 65, 118-119, 121.
116 Ibidem, 178.
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oordeel. Zij schrijft dat het boek eindigt met ‘dezelfde veilige haven, waarin het normale meisjes- 
romannetje zijn einde vindt’.117 

Diet Kramer koos bewust voor dit einde, zo blijkt uit verschillende interviews. De roman was 
bedoeld als ‘tegengif ’ voor de moderne levensstijl die nogal eens gepaard ging met angst voor en 
neerkijken op het huwelijk. Ze schreef het boek om een hart onder de riem te steken van iedereen 
die hiermee worstelde. In dat verband wees Emmy Belinfante-Belinfante op het citaat dat voor in 
het boek is geplaatst: 

Ze [Diet Kramer] heeft de dingen bij de naam genoemd, eerlijk opgebiecht en ze is tot een slotsom geko-
men, die niet gezocht, niet geschreven is om “the happy ending”, maar om aan te tonen, dat er in al die 
strijdende, zoekende zielen toch één groot verlangen is: de eindelijke klaarheid en een eenvoudig begin. 

Ook Caty Verbeek benadrukte in 1937 in het tijdschrift Libelle de intentie waarmee het boek is 
geschreven: ‘Het ging immers om het geluk van Ruth en Steven, om den rust, om den ernst en de 
zekerheid, waarmede ze de verantwoordelijkheid van een huwelijk ten volle op zich namen.’ Juist 
op dat laatste, de verantwoordelijkheid die een huwelijk met zich meebrengt, lijkt Diet Kramer 
 jongeren, zonder hen af te schrikken, te hebben willen wijzen. Aan het eind vermeldt ze die bood-
schap bij monde van Ruth expliciet: 

Deze krachtige wil tot sterk en eerlijk leven wil je doorgeven aan anderen. Je erfdeel aan de wereld… een 
paar sterke, flinke menschen met een bende warmte in hun hart en een boel kracht in hun vuisten. Dat wil 
je…. als je hem gevonden hebt, van wien je op de goede manier houdt.118 

Ze lijkt ermee de angst voor het huwelijk en voor de verantwoordelijkheid te hebben willen weg-
nemen. Was dat ook wat ze zichzelf voorhield? Een van de dingen die haar destijds moeten hebben 
bezig gehouden zal het contact met Wim Muller zijn geweest. Mogelijk waren er al plannen dat ze 
zich bij hem in Nederlands-Indië zou voegen. Het is aannemelijk dat het feit dat hij was getrouwd 
voor Diet Kramer een complicerende en verwarrende factor was bij een dergelijk plan.

Op grond van het bovenstaande kan worden vastgesteld dat Begin vooral een pedagogisch doel 
diende. Met haar boek wilde Diet Kramer de lezers iets meegeven, ze wilde hen laten nadenken over 
de problemen van hun tijd en daarbij een optimistisch perspectief bieden. De roman laat zien dat 
een mens keuzes kan maken, dat moeilijkheden overwonnen kunnen worden. Wat dat betreft zou 
van een tendensroman kunnen worden gesproken.

In het willen overbrengen van een pedagogische boodschap, die verpakt wordt in een aantrekke-
lijk verhaal, kan tevens een kenmerk van het middlebrowpatroon worden herkend. De Amerikaanse 
literatuurwetenschapper Janice A. Radway spreekt bijvoorbeeld ten aanzien van de middlebrow-
roman van ‘a kind of social pedagogy’. Ook het optimisme dat uit de boodschap van Diet Kramer 

117 Onder meer in de Haagsche Courant werd kritiek geuit op het einde van Begin ([Anoniem], ‘Toegezonden boeken.’). Romein-Verschoor, 
Vrouwenspiegel, 168-170.

118 Belinfante-Belinfante, ‘Diet Kramer’. Caty Verbeek gebruikte in dit verband ook de term ‘tegengif ’ (Verbeek, ‘Diet Kramer’). Begin, 301. 
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spreekt, is gerelateerd aan het middlebrowpatroon. Zo gebruikt de eerder genoemde Ho de term 
‘middlebrow optimism’ in verband met het werk van de Amerikaanse schrijver Thornton Wilder 
(1897-1975), die zij tot de middlebrow-auteurs rekent, en plaatst dit tegenover cultuurpessimis-
tische geluiden van modernistische schrijvers als Willa Cather (1873-1947), Ernest Hemingway 
(1899-1961) en T.S. Eliot (1888-1965). Bij een dergelijk optimisme gaat het niet om een simpel, 
bevredigend ‘happy end’, maar om de boodschap aan de lezers dat zij de mogelijkheid hebben zelf 
een oplossing te zoeken voor hun problemen. Ho spreekt in dit verband over ‘a belief in individual 
agency and human progress’. Dat was ook wat Diet Kramer wilde overbrengen.119 

Met haar boodschap lijkt Diet Kramer zich overigens vooral te hebben gericht op jong volwas-
senen die nergens bij hoorden. In Begin wordt die groep expliciet genoemd: 

(…) dat waren: wij. Je liep niet te zingen onder banieren: wij zijn de jonge garde van le bourgeoisie satisfait! 
Je hoorde niet tot Katholieke of andere jongeren. Je was geen lid van een federatie, van een V.C.S.B., van 
een N.C.S.V. Je hoorde niet tot de jonge mannen en jonge vrouwen die je soms Zondags uit de Nieuwe 
Kerk zag komen, …. een protestantsche jeugddienst. Je hoorde ook niet tot het intellectueelendom, dat 
weinig zorg aan kleeren besteedde, de volksconcerten bezocht…. en opnieuw idealen had. Je bridgte, je 
lachte, je danste, je had je liebelei. Je sprak niet van idealen. Je was eenzamer dan die anderen, ál die anderen, 
weerlozer en verbetener. Maar één ding wist je, had je gemeen. Het harde, het stramme, dat diep in je zat. 
Je zicht, je hartstochtelijk verlangen om strak de lijnen te trekken, iets gaafs van je leven te maken. Je harts-
tochtelijk verlangen ook, om hard te werken. Je meedoogenlooze eerlijkheid tegenover je zelf, tegenover je 
vrienden. Eerlijkheid! Je was daar trotsch op. Eén van ons…. wij. Wij! 

Het gaat in Begin dus niet om jongeren uit socialistische, protestante, katholieke of intellectuele 
kringen. Het gaat juist om de jongeren zonder richting.120 Door het nadrukkelijke gebruik van ‘wij’ 
gaat Diet Kramer via hoofdpersonage Ruth naast haar doelgroep staan. Wellicht heeft ze hiermee 
een verbindend effect beoogd. 

De toenmalige richtingloosheid van de jongeren kan mede in verband worden gebracht met de 
hierboven reeds vermelde economische crisis in de jaren dertig. Door de grote werkloosheid was het 
voor veel jongeren lastig om een passende plek in de samenleving te vinden. Velen ontbeerden het 
houvast en de structuur van een baan of welomschreven toekomstplan, terwijl ook dikwijls sprake 
was van financiële problemen waarvoor een oplossing moest worden gezocht. Cees Kelk schreef 
hierover in zijn recensie van Begin: ‘Het leven in dezen tijd van depressie is niet gemakkelijk. En 

119 Radway, A Feeling for Books, 15: ‘I also suggest that middlebrow culture and the particular configuration of taste it cultivated developed 
as a kind of social pedagogy for a growing class fraction of professionals, managers, and information and culture workers as well as for 
those who aspired to the status of this class, to its work routines, and to its privileges.’ Ho, Useful fiction, 147-158. Modernisme wordt hier 
gebruikt als ‘overkoepelende term voor vernieuwende bewegingen, gereserveerd voor de innoverende stromingen uit de 20ste eeuw, die 
na naturalisme en estheticisme elkaar snel opvolgden in de tijdspanne 1910-1940: expressionisme, futurisme, kubisme, dada, imagisme, 
surrealisme. Het modernisme staat hier dus voor een dominante literaire code’ (bron: Van Gorp e.a., Lexicon van literaire termen, 254).

120 Begin, 85-86. V.C.S.B. staat voor Vrijzinnig Christelijke Studenten Bond en met de N.C.S.V is de in 1896 opgerichte Nederlandse 
 Christen-Studenten Vereniging bedoeld. Zie ook: Van Boven, ‘De sociale betekenis van publieksromans’.
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zij, die beginnen moeten vooral, hebben het zwaar. (…) de jongelui zonder baan, de studeerenden 
zonder toekomst, artistieken zonder houvast.’121 

In Begin is dit tijdsaspect in meerdere opzichten uitgewerkt. In de eerste baan van Ruth worden 
bijvoorbeeld salarissen verlaagd. Ook haar hangt dat, ondanks de aanbiedingen van Lezorius, boven 
het hoofd. En als ze ontslag heeft genomen, duurt het geruime tijd voor ze een andere werkkring 
vindt. Op zeker moment komt ze erachter dat haar nieuwe werkgever een echtpaar in dienst heeft 
dat hun huwelijk angstvallig verborgen tracht te houden uit angst voor ontslag van een van de twee, 
waarschijnlijk van de vrouw. Ruth reageert heftig en oordeelt scherp over het tweetal. Ze spreekt van 
‘gruwelijke onrechtvaardigheid’ en licht toe waarom ze dit vindt: 

Om de jonge kerels die met een gezin achter zich, geen baan kunnen krijgen. Om de lui die voor zichzelf 
moeten zorgen en zich graag voor vijf en zeventig gulden half dood zouden werken. (…) Laat een vrouw 
werken naast haar man, in kameraadschap…. als het noodzaak is. Dan wordt het ook een plicht. Zònder die 
noodzaak heeft geen enkele getrouwde vrouw recht op een gesalarieerde betrekking, die door een ander 
vervuld kan worden, die ’t wèl noodig heeft, wanhópig noodig soms. 

Vervolgens vraagt een collega haar of het dan zo verantwoord is dat een vrouw die trouwt maar 
thuis moet blijven, ‘graag of niet, huishoudster zijn en kinderen krijgen’. Hierop antwoordt Ruth 
ongekend driftig: 

Dit zeg ik je, dat veel van dat gepraat over het onverantwoordelijke van kinderen-krijgen, veel van dat 
hoogdravende geboom van vrouwen over liever kameraad-dan-moeder-willen-zijn, niets anders is dan een 
camoufleeren van vervloekte zelfzucht. 

De passage is illustratief voor de opvattingen die destijds in verband met de economische crisis gang-
baar waren ten aanzien van de positie van (getrouwde) vrouwen op de arbeidsmarkt. Het huwelijk 
betekende voor de vrouw in de meeste gevallen gedwongen ontslag. In de uitspraken van Ruth lijkt 
Diet Kramer te tonen het hiermee eens te zijn. Overigens gold een dergelijke opvatting nog sterker 
wanneer het andere dan specifiek vrouwelijke beroepen als verpleegster en kinderverzorgster betrof. 
Kantoorarbeid viel destijds niet in die laatste categorie, ook al werden sinds eind negentiende eeuw 
steeds meer administratieve functies door vrouwen vervuld. Het kantoor werd in de jaren dertig  
– ook door de overheid – als ‘mannelijk terrein’ gezien.122

Het thema kantoorleven in Begin roept daarbij de vraag op in hoeverre dit een nieuw literair 
thema was. Die vraag hangt samen met de ontwikkeling van kantoorarbeid in de samenleving, 
 specifiek voor vrouwen. In de negentiende eeuw deden ondernemers hun administratie nog voor een 
groot deel thuis. Door de toenemende industrialisatie en de groei van bedrijven werden in de loop 

121 Kelk, ‘[over: Begin]’.
122 De Haan, Sekse op kantoor, 220. Begin, 205-208. De Engelse onderzoeker Lawrence Rainey werkt aan een ‘cultural history of the typist, 

secretary, or stenographer as depicted in film and fiction from 1890 to 1940, a study that examines nearly three hundred films and novels’ 
(bron: http://www.york.ac.uk/english/our-staff/lawrence-rainey/; geraadpleegd 23 februari 2017).
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van de eeuw klerken aangesteld voor administratieve werkzaamheden. Meestal waren dat mannen. 
Eind negentiende eeuw kwamen er echter, zoals gezegd, meer vrouwen in een kantoorbaan terecht. 
Dat had onder meer te maken met de introductie van de typemachine op het Nederlandse kantoor 
vanaf 1885, terwijl ook andere technische ontwikkelingen hierop van invloed waren. Typen, steno-
graferen en telefoneren – dus licht administratief werk – waren over het algemeen werkzaamheden 
die door vrouwen werden verricht. En omdat dergelijk werk bekend stond als ‘netjes en fatsoenlijk’ 
werd een kantoorbaan door veel vrouwen die hun eigen brood moesten verdienen, als aantrekkelijk 
beschouwd. Door deze ontwikkelingen was er in de eerste decennia van de twintigste eeuw een 
sterke toename van vrouwelijk kantoorpersoneel. In een artikel in Bericht uit 1929 spreekt Marjan 
Schwegman wat dat betreft van ‘nieuwe vrouwenberoepen’, waartoe ook de apothekersassistente 
en het winkelmeisje behoorden. Een gevolg hiervan was de komst van speciale opleidingen voor 
secretaresses, zoals in 1925 de oprichting van Instituut Schoevers.123 

Het ligt voor de hand dat vanaf het moment dat vrouwen hun intrede deden in administra-
tieve functies, er ook romans verschenen die over het kantoorleven gaan. Een van de eerste romans 
waarbij dat het geval is, is Hilda van Suylenburg (1897) van Cécile Goekoop-de Jong van Beek en 
Donk, waarin onder meer de positie van vrouwen in administratieve functies aan de orde wordt 
gesteld. Het boek maakt duidelijk, aldus Francisca de Haan, dat toentertijd ‘de categorie “vrouwelijk 
kantoorpersoneel” allerminst vanzelfsprekend werd gevonden’.124 

In de eerste decennia van de twintigste eeuw volgden vele andere boeken rond het thema kan-
toorleven, vooral in de categorie boeken voor oudere meisjes. Enkele voorbeelden zijn Game en set! 
(1917), De Kingfordschool (1922) en Kwikzilver (1926) van Cissy van Marxveldt, Daden (1931) 
van Mary Pos, Mies Demming (1925) en Het geitenweitje (1938) van Emmy Belinfante-Belinfante, 
Rijpende lente (1924) van Elisabeth van Beijmersweerdt en Secretaresje (1933) van Willy Pétillon.125 
De conclusie is dan ook dat Begin zeker niet de eerste en enige roman is waarin aspecten van het 
 kantoorleven aan bod komen, maar dat het boek daarmee wel aansloot bij toenmalige maatschappe-
lijke ontwikkelingen. Ook in dit opzicht is Begin een roman over het moderne leven.

Begin was evenwel niet de enige roman die het moderne leven tot onderwerp had. Andere titels 
waarin dit thema is uitgewerkt zijn onder meer Waren wij kinderen? (1933) van Fré Dommisse en 
De toren van Babel (1934) van Emmy van Lokhorst. En in zijn bespreking van Begin vergelijkt Roel 
Houwink het boek met de romans De opstandigen (1925), De klop op de deur (1930) en Naakte 
waarheid (1932) van respectievelijk Jo van Ammers-Küller (1884-1966), Ina Boudier-Bakker 
(1875-1966) en Alie van Wijhe-Smeding (1890-1938). Houwink is van mening dat het ‘brok 
modern jeugd-leven’ in Begin in vergelijking met de genoemde romans beter uit de verf komt, vooral 
doordat Diet Kramer door haar jeugdige leeftijd het boek meer van binnenuit heeft geschreven. 
Houwink plaatst Begin tevens in een internationale context. Hij zet de roman naast boeken van 
jonge Duitse auteurs als Martin Raschke (1905-1943) en Irmgard Keun (1905-1982), die in respec-

123 Bronnen: Pott-Buter en Tijdens, Vrouwen, 269-288; De Haan, Sekse op kantoor; Schwegman, ‘Tussen traditie en moderniteit’.
124 De Haan, Sekse op kantoor, 52.
125 Met dank aan Joke van der Meer, Amstelveen, die haar collectie meisjesboeken over beroepen onderzocht op het thema kantoor leven. 

Naar aanleiding van haar boek De Kingfordschool werd Cissy van Marxveldt door enkele recensenten geprezen om haar treffende 
 beschrijving van het kantoorleven in deze meisjesroman (bron: Soeting, Cissy van Marxveldt, 182-183).
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tievelijk Fieber der Zeit (1930) en Gilgi, eine von uns (1931) eveneens een beeld schetsten van de 
jonge generatie. Ook recensent Anthonie Donker plaatst Begin naast Gilgi, eine von uns.126

Een middlebrowpoëtica
Hierboven zijn enkele middlebrowaspecten genoemd die van toepassing zijn op Begin. Dat geldt 
in de eerste plaats het feit dat de roman vooral een pedagogisch doel dient en dat het verhaal een 
optimistisch karakter heeft, waarmee, zoals gezegd, wordt uitgedrukt dat lezers zelf vorm kunnen 
geven aan hun leven. Een ander middlebrowkenmerk is het streven naar gemeenschappelijkheid, 
zoals Diet Kramer onder meer doet in het gebruik van de wij-vorm. Op grond van deze aspecten 
zou kunnen worden gesproken van een middlebrowpoëtica.127 

Er zijn meer aanwijzingen dat in Begin sprake is van een dergelijke literatuuropvatting, zoals de 
wijze waarop in de roman de moderne literatuur wordt becommentarieerd. Een dergelijk commen-
taar komt vooral naar voren in de reacties van Ruth op het toneelschrijverschap van Elsa. Ruth vindt 
het werk van Elsa ‘verliteratuurd’. Ze vindt het poseren met mooie zinnen, met mooie vondsten, met 
aandoenlijkheid, en met ‘ja, de hemel weet wat voor miserabele franje’. Schrijverschap gaat volgens 
Ruth om iets anders, om dingen schrijven ‘die een mensch niet weer vergeet’. Het gaat om ‘waar-
achtig zijn en eenvoudig (…). Het zijn toch de eerste voorwaarden voor ieder kunstenaarschap.’ 

Bij monde van Ruth laat Diet Kramer hier haar afkeer van gekunsteldheid blijken. Het gaat 
bij het schrijven om de echtheid van observaties, gevoelens en gedachten. Schrijven was voor Diet 
Kramer geen trucje dat maar even kan worden uitgevoerd. Het ging haar, zoals ze Ruth laat zeggen, 
ook niet om ‘modern of niet modern, onbeholpen of knap’, maar om het weergeven van het leven 
zelf. Juist dat laatste is verpakt in het commentaar op het schrijverschap van Elsa: 

Wat is jullie Kunst met een groote K…. vooral met een groote K? Zit er nog argeloosheid in….? Het leven 
hebben jullie ondergeschikt gemaakt aan jullie verzen, jullie romans, jullie tooneelstukken. Alsof het leven 
zelf, het leven van iedere dag, in al zijn gewoonheid nog niet stukken beter, nog niet stukken belangrijker 
is dan alle romans en verzen en drama’s bij elkaar.

Als voorbeeld noemt Ruth het werk van enkele collega’s van Elsa, dat in haar ogen ‘zoo lam is, zoo 
pretentieus. (…) Ze hebben alleen maar kunstenaarsbloed in zich en geen druppel ménschenbloed.’ 
Ook in Elsa’s schrijverschap herkent ze die teneur, maar ‘er is in jou toch ook iets anders’. Ruth denkt 
dat Elsa eens de weg zal vinden: ‘De weg naar de ménsch Elsa…. die helemaal niets te maken heeft 
met de moderne schrijfster Elsa.’128 

Dat klinkt als onverholen kritiek op de moderne, intellectuele literatuur uit die tijd, literatuur die 
volgens sommigen teveel een ‘kunstenaarsliteratuur’ was geworden.129 Toonaangevende vertegen-

126 Houwink, ‘Naar een nieuw begin’. Donker, ‘Een Hollandsche en een Duitsche romancière’. 
127 De term middlebrowpoëtica is ontleend aan Van Boven, ‘De sociale betekenis van publieksromans’.
128 Begin, 115-116.
129 De term ‘kunstenaarsliteratuur’ wordt onder meer gebruikt in ’s-Gravesande, ‘Al pratende met … A.M. de Jong’. De Jong stelt daarin dat 

‘onze litteratuur langzaam-aan een zuivere kunstenaarslitteratuur geworden is’, ook omdat veel boeken over kunstenaars gaan. Volgens 
hem is dat literatuur voor een beperkte groep lezers. Het ‘groote volk’, ofwel de ‘gewone mensch’ wordt niet bereikt.

0260_Duiff_DietKramer.indb   179 02-02-18   09:54



180

woordigers van deze ‘hoge’ literatuur waren onder meer auteurs als H. Marsman, Martinus Nijhoff, 
E. du Perron, Menno ter Braak en Jan Greshoff. Schrijvers die felle kritiek hadden op de romans 
die gericht waren op de nieuwe middengroepen, zoals in de Inleiding is aangegeven. Schrijvers ook 
die nadrukkelijk afstand namen van alles wat in hun ogen riekte naar publiekssucces, amusement 
of leesplezier. Juist tegen de officiële literatuur van haar tijd lijkt de uitbarsting van Ruth in Begin 
gericht. Het is een vorm van ‘talking back’, terugschrijven, zoals Erica van Boven betoogt. Hetzelfde 
verschijnsel doet zich voor in door haar onderzochte romans van Willy Corsari, Ina Boudier-Bakker 
en Emmy van Lokhorst, die, zoals vermeld, net als Diet Kramer tot de publieksauteurs worden 
gerekend. Dit terugschrijven wordt eveneens als een aspect van de middlebrowpoëtica beschouwd. 
Van Boven stelt dan ook vast dat de zogenoemde middlebrowromans zich geenszins dociel opstel-
den tegenover de gezaghebbende literatuur. ‘Niet een angstige verering, maar een kritische houding 
is in de romans aan te wijzen. Ze stellen wel degelijk bepaalde aspecten van de hoge literatuur ter 
discussie.’130 En dat is precies wat in Begin gebeurt. Ruth constateert dat het in ‘jullie verzen, jullie 
romans, jullie toneelstukken’ te weinig om het leven, om de mens gaat. 

Overigens laat Diet Kramer in Begin tevens blijken dat ze een brede literaire kennis heeft en op 
de hoogte is van schrijvers die tot de officiële letterkunde behoren. Ruth heeft in haar boekenkast 
werk staan van uiteenlopende twintigste-eeuwse auteurs, zoals Georg Kaiser (1878-1945), André 
Gide (1869-1951), Jakob Wassermann (1873-1934), Hendrik Marsman (1899-1940) en Menno 
ter Braak (1902-1940), terwijl de boekenkennis van Steven – ‘tóch een gelukkig en gaaf mensch’ – 
zich beperkt tot het werk van schrijvers als Jack London (1876-1916), Joseph Conrad (1857-1924), 
 Fjodor Dostojevski (1821-1881) en de sprookjes van Hans Christian Andersen (1805-1875).131 Het 
noemen van deze schrijvers – vertegenwoordigers van zowel de toonaangevende als de populaire 
letterkunde – kan worden gezien als vermenging van hogere en lagere cultuurelementen, die zoals 
eerder is aangegeven, eveneens wordt beschouwd als een kenmerk van het middlebrowpatroon. In 
dat verband kan ook de vermelding van moderne reclame-uitingen naast kunstobjecten – Elsa bezit 
bijvoorbeeld enkele ‘Bauers’ – worden genoemd.132 Samen met de andere middlebrowkenmerken 
die ten aanzien van Begin zijn geconstateerd – de pedagogische boodschap, het streven naar verbin-
ding en eenheid, en het ter discussie stellen van de moderne literatuur – is de conclusie gerechtvaar-
digd dat Diet Kramer zich met haar eerste roman voor volwassenen overtuigend presenteerde als 
schrijfster voor een breed publiek, ofwel, om de hedendaagse term te gebruiken, als schrijfster van 
middlebrowliteratuur.

Tot een dergelijke conclusie kwam in 1933 ook Roel Houwink in zijn recensie van Begin. Hij 
situeert de roman binnen de context van de vercommercialisering van de letterkunde, waarvan hij 
de oorsprong ziet in Amerika: 

130 Van Boven, ‘De middlebrow-roman schrijft terug’.
131 Begin, 158-159.
132 Aannemelijk is dat met ‘Bauers’ schilderijen van Marius Bauer (1867-1932) worden bedoeld. Begin, 42.

0260_Duiff_DietKramer.indb   180 02-02-18   09:54



181

Sedert echter de Amerikaansche productie-methoden in ons economisch leven hun intrede hebben  gedaan 
en om zoo te zeggen alles rijp bleek te zijn voor verzakelijking, is het aantal “professionals” in onze letter-
kunde voortdurend toegenomen.

De grote stroom populaire romans die deze ontwikkeling tot gevolg had, plaatst Houwink naast de 
letterkunde ‘van enkele aestheten, die er hun droomen uitvieren’. De denigrerende term ‘middel-
maat’ waarmee literatuurcritici als Du Perron, Ter Braak, Greshoff en Helman de publieksromans 
aanduidden, bezigt Houwink niet. Integendeel. Hij erkent weliswaar de toegenomen vercommer-
cialisering van de letterkunde, maar toont daarbij waardering voor de ‘werkelijkheidswaarde’ van 
de nieuwe categorie boeken, ofwel voor het weergeven van ‘het leven zelf ’ zoals Diet Kramer dit 
benoemt in Begin. De roman van Diet Kramer rekent hij tot die populaire romans, waarbij hij 
 benadrukt dat Begin niet is geschreven om tegemoet te komen aan de wensen van de lezers maar 
vanuit een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Aldus herkent en erkent Houwink het pedago gische 
aspect van Begin. Vanuit haar verantwoordelijkheidsgevoel hield Diet Kramer haar lezers een  spiegel 
voor, zowel van de tijd als van henzelf.133 

Populair maar niet onomstreden
De wijze waarop Diet Kramer in Begin reflecteerde op het moderne leven sloeg aan bij het publiek. 
In januari 1933 – drie maanden na verschijnen van de eerste druk – verscheen al een herdruk, 
gevolgd door een derde, vierde en vijfde druk in respectievelijk maart, augustus en november van dat 
jaar. Met vijf drukken in een jaar is de term bestseller op zijn plaats.134 In de jaren daarna verschenen 
eveneens herdrukken alsmede enkele vertalingen.135 De populariteit van Begin blijkt eveneens uit 
het feit dat het boek, na Carrière (1933) van Ferenc Körmendi, als nummer 2 wordt genoemd op 
het lijstje van ‘De Meest Gevraagde Boeken in Juli’, dat in augustus 1933 werd gepubliceerd in de 
Haagsche Post.136 

Uitgeverij Holland maakte dankbaar gebruik van het succes van de roman en bracht dit naar 
buiten met frasen in de advertenties die de herdrukken aankondigden: ‘De jonge schrijfster DIET 
 KRAMER, heeft succes met haar roman BEGIN.’ en ‘De vierde druk van DIET KRAMER, 
BEGIN is uitverkocht : de vijfde druk verschijnt 1 nov. a.s.’.137 

Ook in kranten en tijdschriften werd Begin veelvuldig opgemerkt. Besprekingen werden opge-
nomen in periodieken van elke zuil, een aanwijzing dat Diet Kramer met Begin een breed publiek 

133 Houwink, ‘Naar een nieuw begin’.
134 Onder bestsellers worden boeken verstaan ‘die hoge verkoopcijfers behalen binnen een kort tijdsbestek’. Daarbij geldt in het algemeen 

dat het verkooptempo als typerender wordt beschouwd voor een bestseller dan het uiteindelijke aantal verkochte exemplaren (bron: Van 
Boven, Bestsellers in Nederland, 33). 

135 In juni 1934 verscheen de zesde druk, in juni 1936 de zevende en in april 1938 de achtste druk. Ook in de Tweede Wereldoorlog 
verschenen herdrukken, respectievelijk in 1942 (negende druk) en 1944 (tiende druk). Na de oorlog verschenen nog de elfde (1948), 
twaalfde (1950) en dertiende druk (1962). Vertalingen van Begin verschenen in het Engels (And back to the beginning, 1938), Duits 
(Beginn : Roman einer jungen Sekretärin, 1939), Zweeds (På eget ansvar, 1939) en Deens (Ruth, 1945). 

136 Haagsche Post, 12 augustus 1933. De man zonder uniform (1933) van Willy Corsari, Mijn huwelijk in rooden storm (1932) van Alja 
Rachmanowa en Een die niet welkom was (1933) van Nanny Johansson waren de nummers 3, 4 en 5 op het lijstje, dat was samengesteld 
op basis van gegevens van ongeveer dertig ‘vooraanstaande boekhandelaren’. 

137 Nieuwsblad voor den Boekhandel, 99 (1932), nr. 97; Nieuwsblad voor den Boekhandel, 100 (1933), nr. 81. 

0260_Duiff_DietKramer.indb   181 02-02-18   09:54



182

bereikte.138 Zowel de herdrukken als de recensies onderstrepen dat Begin tot de publiekromans kan 
worden gerekend. De populariteit van de roman betekende echter niet dat er geen kanttekeningen 
werden gemaakt. Integendeel, er was zeker ook kritiek. En dat sluit aan bij het feit dat recensenten 
juist populaire romans kritisch en misschien zelfs met argwaan benaderden. 

Terwijl verschillende recensenten, zoals gezegd, tamelijk negatief oordeelden over het gelukkige 
einde van Begin, was men over het algemeen positief over de wijze waarop Diet Kramer het moderne 
leven van jonge mensen had weergegeven. Die manier was dusdanig dat het boek zou kunnen bij-
dragen aan begrip voor de levenshouding van veel jonge mensen. Het boek zette aan tot nadenken, 
schreef onder meer Emmy Belinfante-Belinfante.139 

Ook C.M. Ritter-Landré van het Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad was van mening 
dat Diet Kramer de problematiek scherp had getekend. Toch had de roman haar niet echt ontroerd. 
Ze suggereert een zekere ongevoeligheid bij het schrijven ervan, alsof Diet Kramer een en ander wel 
voor zich had gezien maar er zelf niet echt door was geraakt. 

138 Begin werd bijvoorbeeld besproken in neutrale kranten als de Nieuwe Rotterdamsche Courant (16 december 1932) en De Telegraaf  
(8 januari 1933), in protestants-christelijke periodieken als Stemmen des tijds (1933) en Opwaartsche Wegen (1933) en in de rooms-katho-
lieke kranten De Tijd (28 december 1932) en de R.K. Volkskrant (promotiefolder bij de ‘zevende goedkoope druk’, [1936] (UBA, 
Bedrijfs documentatie Uitgeverij Holland, PPA 585 : 9)). 

139 Belinfante-Belinfante, ‘Diet Kramer’.

Elfde druk van Begin uit februari 1948 ( JV). 
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Daardoor gaat heel haar werk mank aan hetzelfde gebrek, waarmee zij Ruth, haar hoofdpersoon,  geteekend 
heeft, die zooals zij schrijft, door een masker van onbewogenheid de roerselen harer ziel raakt. Doch zij 
bedekt ze zóó, dat wij van die roerselen héél weinig bespeuren, en bijna geneigd zijn te vragen: Dient dit 
masker soms om een gemis aan roerselen te verbergen? 

Kritisch is Ritter-Landré ook ten aanzien van de vermenging van hogere en lagere cultuurelementen, 
zoals het noemen van schrijversnamen en sigarettenmerken. Ze ziet er de functie niet van, ze zijn 
‘zonder eenig verband, zonder dat zij ook maar in ’t minst iets in het werk te maken hebben, noch 
zijdelings met eenig gegeven in betrekking staan’.140 Het is een kanttekening die aansluit bij de in de 
Inleiding vermelde kritiek op de populaire romans (en de lezers ervan) van de zijde van de officiële 
letterkunde. Aannemelijk is dan ook dat Ritter-Landré Begin tot deze categorie boeken rekende, 
net als Roel Houwink dat deed. Die laatste deed dat echter waarderend, terwijl de opmerkingen van 
Ritter-Landré tamelijk afwijzend klinken. 

Onverholen kritisch is ook Anthonie Donker, die Begin vooral heeft gelezen om zijn negatieve 
opvattingen over het werk van ‘Hollandsche romancières’ in het algemeen – hij vindt hun werk 
‘bijna altijd onbevredigend, soms zelfs irriteerend’ – ‘niet aan gebrek aan onderzoek te laten verou-
deren’. Zijn conclusie is dat Diet Kramer het leven van de toenmalige jongeren vrij getrouw reprodu-
ceert, maar dat een ‘interessante kijk of oordeel’ ontbreekt. Bovendien vindt hij het boek als roman 
‘bedorven’ doordat Diet Kramer de hoofdpersonen voortdurend hun situatie laat ‘interpreteeren. 
Ze spreken veel te veel uit naam van hun tijd, hun generatie, of het leven, en veel te weinig uit zich-
zelf.’ Wat dat betreft vindt hij Gilgi, eine von uns van Irmgard Keun levendiger en oorspronkelijker.141 

Donker is een van de weinige vertegenwoordigers van de gezaghebbende letterkunde die een 
bespreking wijdden aan Begin. Was de herkenning als publieksroman de reden dat de roman vrijwel 
niet is besproken door andere gevestigde letterkundigen? Lieten zij Begin links liggen omdat het 
boek tot de in hun ogen verwerpelijke lectuur voor de middelmaat behoorde? 

Alleen van de dichter-romanschrijver-criticus Cees Kelk (1901-1981), die in dezelfde kringen 
verkeerde als Constant van Wessem, J.J. Slauerhoff en H. Marsman, is nog een bespreking bekend. 
In de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 16 december 1932 schreef hij over de roman van Diet 
Kramer. Hij deed dat in tamelijk positieve bewoordingen. Zo waardeert hij de weergave van de 
werkelijkheid waardoor hij meegetrokken werd in het verhaal: ‘Het is me alsof ik niet lees, maar 
lééf in een omgeving van enkele jongelui en van heel veel jonge meisjes.’ En zijn conclusie luidt: ‘Dit 
“Begin” is een boek vol warmte, het is vol en menschelijk’. Maar ‘meesterlijk’ vindt hij het nou ook 
weer niet. Terwijl Houwink waardeerde dat Diet Kramer het boek door haar leeftijd van binnenuit 
had kunnen schrijven, lijkt Kelk dat juist een tekortkoming te vinden. Hij vindt dat Diet Kramer 
zich te veel heeft laten meeslepen door haar onderwerp en haar hoofdpersonen. Ze staat er niet 
boven, wat volgens hem onder meer blijkt uit de stijl. ‘De toon, waarop zij ons haar roman vertelt, 
is dezelfde als de gesprekstoon van haar figuren. Haar stijl heeft dezelfde charme, maar ook dezelfde 
kleine aanstellerijen en gemaaktheden en nervositeit.’ Kelk vindt het een schrijftrant die gericht is 

140 Ritter-Landré, ‘Letterkundige Kroniek’.
141 Donker, ‘Een Hollandsche en een Duitsche romancière’.
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‘op de mentaliteit van vandaag. Morgen zullen wij het misschien al niet meer zoo begrijpen.’ En hij 
verwacht dan ook dat Diet Kramer er over enkele jaren afstand van zal nemen. ‘Zij zal er haar jeugd 
in zien. Zij zal naar een steviger basis zoeken ook in haar kunst.’ Dat lijken toch woorden van iemand 
die verwachtingen heeft van Diet Kramer als schrijfster.142 

Zoals verschillende malen is aangegeven bevat Begin nagenoeg geen verwijzingen naar het christe-
lijk geloof. Het is niet verwonderlijk dat juist dit aspect in christelijke kringen tot discussie leidde. 
Gezien de medewerking van Diet Kramer aan protestants-christelijke tijdschriften en ook het chris-
telijk karakter van eerder werk zullen de verwachtingen in deze kringen ten aanzien van de roman 
ongetwijfeld meer in de richting van een positief beleven van het geloof zijn gegaan. 

In verband daarmee zijn in de besprekingen van protestants-christelijke recensenten twee regel-
matig terugkerende punten te constateren. Dat betreft in de eerste plaats de teleurstelling over het 
feit dat de christelijke boodschap in de roman ontbreekt. Zo schrijft C. Tazelaar bijvoorbeeld in 
Stemmen des tijds: ‘En toch missen we in deze roman van een Schrijfster, die in onzen christelijken 
kring geen onbekende is, het positieve element, dat we, gezien den opbouw van het verhaal, zeker 
verwachtten te vinden.’ Het einde vindt hij eveneens zwak. Er is volgens hem geen echte oplossing, 
geen overgave aan God. Tazelaar spreekt ten aanzien van het slot van modern humanisme. Het is 
een wending die hem teleurstelt. 

Uit de hoek van christelijke jongeren werd op vergelijkbare wijze gereageerd op het boek. Een 
nog jeugdige recensente van Traco, het ‘Orgaan der Meisjes-zomerclubs der Nederlandsche  Christen 
Studenten Vereeniging’ toont zich geïrriteerd door de leegheid van het leven dat de personages in 
Begin leiden, ook al heeft Diet Kramer dat ‘op voortreffelijke wijze’ getekend. Ze vraagt de leze-
ressen of ze zich daarin hebben herkend. Hoofdpersoon Ruth mag dan enigszins een uitzondering 
zijn, de oplossing die Diet Kramer voor haar leven koos, vindt ze nogal simpel, een deus ex machina. 
‘Maar het hinderlijke vind ik dan, dat er een eenvoudige en stoere zeeman op de proppen komt, wat 
toch wel een heel simplistische oplossing is mijns inziens, eigenlijk zelfs heelemaal geen oplossing.’ 
Alleen een overgave aan God zou een echte oplossing zijn. Slechts leven in verbondenheid met en 
ter ere van God telt. Dat mist ze in Begin. ‘De fout van het boek “Begin” is, dat daarin tenslotte een 
mensch, Steven, Ruth vrijmaakt en niet God door Steven heen.’143 

Een tweede punt in de besprekingen van christelijke recensenten betreft de vraag of Begin een 
christelijk boek is en vooral in hoeverre Diet Kramer tot de protestants-christelijke auteurs kan 
 worden gerekend. Wat dat betreft zijn er twee geluiden. Zo erkent P.J. Risseeuw dat in Begin een 
expliciet christelijk perspectief ontbreekt, maar acht hij Diet Kramer niet ‘verloren’ voor de christe-
lijke literatuur. Hij denkt dat ze dichter bij het christelijke ideaal staat dan vele christelijke auteurs 
‘die, wellicht onbewust, op een voor de jeugd van heden onverstaanbare wijze “Heere! Heere” 
 roepen’. Diet Kramers boek ‘voor de niet-Kerkelijke jeugd’ vindt hij 

142 Kelk, ‘[over: Diet Kramer, Begin]’.
143 Tazelaar, ‘Aflossing van oude schuld’, 471-473; M.S., ‘Over “Begin” van Diet Kramer’.
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een gezonde reactie op de vaak verslappende moderne literatuur der laatste jaren. Wie der Christelijke 
 auteurs zal nu volgen met een boek over de jeugd die “christelijk” is? Over deze kerkelijke jeugd van heden 
is een roman te schrijven, die meer dan honderd brochures, de oogen der ouderen zal openen voor de gees-
telijke, maatschappelijke en zedelijke nood dezer jongeren. 

Hij vertrouwt erop dat een dergelijke roman uit de pen van Diet Kramer zou kunnen vloeien. 

Rustig kunnen we de verdere groei van haar talent afwachten. Als Diet Kramer – en wie onzer zou dit niet 
wenschen – er in een volgend werk toe zal komen om het leven der christenen van heden weer te geven, dan 
– ik ben overtuigd, zal haar requisitoir scherp zijn. Nu zou het wellicht te scherp geweest zijn. Heeft zij 
daarom gewacht? Maar wanneer de tijd daar is, dat zij “afstand” heeft kunnen nemen, dan zullen wij van 
háár de christelijke roman kunnen ontvangen, waarop een groot volksdeel wacht. Diet Kramer wéét, dat, 
om dit te kunnen, met talent niet kan worden volstaan. Ook niet met kritiek. Daar is geloof en deemoed 
voor noodig. En het brandende hart van de Emmaüsganger.144 

De toenmalige secretaris van het Verbond van Christelijk Letterkundige Kringen, J. Allon, was het 
niet eens met Risseeuw en reageerde op 23 februari 1933 per brief: 

Waarom doen jullie toch zo’n moeite om Diet K. tot de Christ. schrijvers te rekenen? Mi. heeft ze er nooit 
toe behoord. Daartoe staat ze te ver af van de Christ. sfeer (…). In de moderne wereld is zij insider, en daar-
om kan ze die ook zo machtig scherp weergeven. Maar als iemand de leegte van die omgeving aangeeft, is 
ze dan een Christ. schrijfster?

Daarop liet Risseeuw Allon terstond weten dat hij Diet Kramer had willen laten voelen dat ‘we’ 
haar nodig hebben ‘voor de opbouw waarvoor we ons allen geven’. Het lijkt hem funest om auteurs 
zomaar los te laten, ‘als zijnde niet meer “een der onzen”’. Hij verwijst daarbij naar zijn correspon-
dentie met Diet Kramer, waarin zij hem had duidelijk gemaakt dat ze zich geen christelijk schrijfster 
durfde te noemen en zich had teruggetrokken uit het Verbond van Christelijk Letterkundige Krin-
gen. Haar onderstreepte opmerking ‘Wanneer ik er in terug keer, zal dat in alle oprechtheid zijn’ had 
Risseeuw hoopvol gestemd en daarom had hij haar willen laten voelen: ‘we wachten op je.’

Overigens had Risseeuw zich net als Allon geërgerd aan de radiobespreking van Begin door Roel 
Houwink, vooral wat betreft het feit dat die daarin had laten blijken Diet Kramer tot de christelijke 
auteurs te rekenen, terwijl hij wist dat zij zelf zich niet als zodanig beschouwde.145 De radiobespre-
king van Houwink is niet beschikbaar, echter wel de door hem geschreven toelichting erop die is 
opgenomen in de Omroepgids van de NCRV. In die toelichting gebruikt hij niet de term ‘christelijk 
auteur’, maar uit de tekst blijkt dat hij in Begin een duidelijk christelijke tendens heeft opgemerkt.146 

144 Risseeuw, ‘Een boek voor de niet-kerkelijke jeugd van heden’; Risseeuw, ‘Nog enkele aanteekeningen bij “Begin” door Diet Kramer’.
145 Correspondentie P.J. Risseeuw – J. Allon, d.d. 23-25 februari 1933 (HDC, archief P.J. Risseeuw, collectienr. 198). De radiobespreking van 

Begin door Roel Houwink vond plaats op 6 januari 1933 voor de NCRV-radio (bron: Nieuwsblad voor den Boekhandel, 99 (1932), nr. 99).
146 Houwink, ‘Een nieuw begin’.
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Daarnaast is er zijn al eerdergenoemde bespreking van Begin in Opwaartsche Wegen, waarvan aan-
nemelijk is dat de strekking overeenkomt met die van de voordracht voor de NCRV. In deze recen-
sie noemt Houwink Diet Kramer expliciet een christelijk auteur. Zijn uitspraak is gebaseerd op het 
feit dat Diet Kramer verschillende malen in Begin suggereert dat er ‘iets [is] in ons leven (…), dat al 
onze menschelijke (…) te boven gaat, (…) dat dit “iets” niets anders dan de kracht van God’s liefde 
(in Christus!) is, die aan het einde van al ons denken en handelen staat’. De manier waarop Diet 
Kramer in Begin aldus refereert aan de kracht van het christelijk geloof, is voor Houwink aanleiding 
om Begin een roman te noemen die ‘meer positief Christelijke kwaliteiten bezit dan zeer vele letter-
kundige werken, welke men gemeenlijk met het vereerend toevoegsel “Christelijk” versiert’. 

In zijn waardering zet hij het boek naast Lichting ’18 (1932) van de protestants-christelijke 
auteur J.K. van Eerbeek (1898-1937), waarin het thema van de moderne jeugd naar zijn idee even-
eens op geslaagde wijze is uitgewerkt. Beiden noemt hij christelijke auteurs ‘aan wie (…) de zoo 
geheeten “officieele kritiek” met een hautain medelijden pleegt voorbij te gaan’. Met dit laatste 
refereert Houwink aan het negatieve oordeel van gevestigde letterkundigen in de jaren dertig ten 
aanzien van de protestants-christelijke letterkundige productie. Zo schreef Menno ter Braak in zijn 
recensie van Gesloten grenzen (1935) van J.K. van Eerbeek: 

Op zijn best genomen kan men zeggen, dat de protestantsch-christelijke schrijvers zich erg inspannen om 
minder provinciaal te schijnen dan zij zijn, en dat eenigen hunner het bij die pogingen ook wel een eind 
weten te sturen. Er zijn enorm veel goede bedoelingen in deze groep vertegenwoordigd, maar aan  werkelijke 
resultaten ontbreekt het tot dusverre bedenkelijk.147 

Zoals gezegd, bereikte Begin ook het katholieke bevolkingsdeel. Pater Hyacinth Hermans schreef 
erover in De Maasbode van 18 december 1932. Blijkbaar was uitgever Van Ulzen erg content met de 
bespreking, want hij liet een groot fragment eruit opnemen in de advertentie in Opwaartsche Wegen 
naar aanleiding van de tweede druk. En dat is niet zo vreemd want Hyacinth Hermans noemt Begin 
een ‘mooi boek (…). Niet erotisch, niet cynisch, maar eerlijk levenswaar, niet verliteratuurd’. Daar-
mee verkondigt hij in feite dezelfde literatuuropvatting als Diet Kramer doet bij monde van Ruth. 

De katholieke recensent Janus van Domburg, wiens opvattingen ten aanzien van vrouwelijke 
auteurs in hoofdstuk 2 aan de orde kwamen, was gematigd positief over Begin. Hij prijst vooral 
de openheid en eerlijkheid van Diet Kramer, maar vindt het taalgebruik ‘niet steeds onberispelijk’ 
vanwege onder meer het veelvuldig gebruik van ‘vanuit’s’ en ‘vanaf ’s’. Hij spreekt van een ‘rond- 
Hollandsche’ taal en schrijft dat Diet Kramer zich ‘met literairigheid heel weinig ophoudt’. Aan het 
eind van zijn bespreking laat hij zich nogmaals negatief uit over vrouwelijke auteurs, in het bijzon-
der protestants-christelijke schrijfsters: ‘Ze [Diet Kramer] doet zich “heidensch” voor, maar in haar 

147 Ter Braak, ‘De christelijke roman’. Houwink, ‘Naar een nieuw begin’.
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menschelijkheid is ze christelijker, dan al die brave schrijfsters, die Bijbelteksten aanwenden als een 
vlag, die een heel slechte lading moet dekken.’148

Vermeld is dat er verschillende aanwijzingen zijn dat Diet Kramer aanvankelijk weinig content was 
over Begin en dat ze het verhaal heeft herschreven. De vraag is dan of ze wel tevreden was over het 
uiteindelijke resultaat. Een tweede vraag is hoe ze reageerde op de reacties op het boek. Aan de ‘Zeer 
geachte mijnheer Risseeuw’ liet ze in januari 1933 weten dat ze blij was dat Risseeuw zich blijkbaar 
niet had geërgerd aan haar ‘groene romaneersteling’. Ze kon zich vinden in zijn kritiek op ‘de lengte 
van de dialoog en de geheele omvang’. Zelf had ze 

nog ernstiger bezwaren en zou nú waarschijnlijk een geheel ander concept maken….. en misschien over tien 
jaar niet begrijpen waarom de drang om juist dit boek in deze vorm te schrijven, zoo sterk was. De oor-
sprong van ieder boek heeft een mysterie – groot of klein – in zich. Tóch heb ik reeds onder het schrijven 
van het boek met m’n zelfcritiek moeten kampen. 

Ook schreef ze dat ze eerder al tegen ‘Mr. Roel Houwink’ had gezegd dat ze ‘absoluut vrij van pedan-
terie’ de zwaarste kritiek zelf had geschreven. ‘Zoo afbrekend zal er wel geen recensie verschijnen!’ 
Ten slotte merkte ze op dat ze zich afvroeg ‘wanneer de volgende stap gezet zal worden’. 

Houwink zelf, met wie ze gezien de aanhef ‘Beste Roel’ en de toon van de brief amicaal moet 
zijn omgegaan, ontving eveneens een reactie naar aanleiding van zijn recensie. Die bespreking was 
de dertiende in haar archief, schreef ze, verwijzend naar het ongeluksgetal, ‘ik hoop zonder ongeluk-
ken verder te komen’. Na Houwinks radiolezing – 6 januari 1933 – had ze zich al afgevraagd of ze 
hem al dan niet moest schrijven. Een aantal dingen had haar zeer getroffen in de radiobespreking. 
Bij gelegenheid zou ze daarover graag eens met hem praten. ‘Het is wonderlijk iemand die je toch 
maar enkele keeren ontmoet hebt, zinnen te hooren zeggen die zoo dicht naderen aan datgene waar 
het momenteel in mijn leven om gaat.’ Het lijkt echter niet vanzelfsprekend te zijn geweest dat 
ze Houwink, die in Zeist woonde, spontaan eens zou bezoeken. ‘Of ik ooit buiten de Uil om een 
bezoek aan jullie huis zal kunnen brengen?’, schreef ze, waarbij onbekend is wie met ‘de Uil’ wordt 
bedoeld. Met enige humor stelde ze de volgende oplossing voor:

Weet je, ik denk dat ik in februari of maart met “een” auto (…) naar Zeist toe kom en vlak voor jullie deur 
pannen krijg. Lijkt me geen kwaad idee. Als jullie tenminste voor een paar uur een panne-juffrouw willen 
herbergen. Tegen die tijd herhaal ik mijn aanvraag nog wel per briefkaart.149 

148 Hyacinth Hermans, ‘[over: ‘Diet Kramer : Begin’]’ (opgenomen in Opwaartsche wegen, 10 (1933), nr. 12). Bij de promotie van de 
zevende druk werden verschillende recensenten geciteerd, waaronder die van de R.K. Volkskrant: ‘Diet Kramer heeft de moeilijkheden 
der  moderne jeugd gevoeld, veel en veel beter dan vele ouderen die over dit probleem hebben geschreven, omdat zij zelf, jong zijnde, deze 
sfeer veel beter kon omvatten. Zij vertelt zuiver en sober, eerlijk en eenvoudig….’ (bron: promotiefolder bij de ‘zevende goedkoope druk’, 
[1936] (UBA, Bedrijfsdocumentatie Uitgeverij Holland, PPA 585 : 9)). Domburg, ‘Boekbespreking’.

149 Brief Diet Kramer aan P.J. Risseeuw, 18 januari 1933 (HDC, archief P.J. Risseeuw, collectienr. 198); brief van Diet Kramer aan Roel 
Houwink, vermoedelijk daterend van januari 1933 (LM, archief Diet Kramer, signatuur K 08631 B1). 
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De correspondentie met Risseeuw en Houwink laat zien dat het oordeel van beide recensenten 
over Begin waarschijnlijk belangrijk voor haar was, mogelijk zelfs belangrijker dan ze zou willen. 
 Collega-schrijver Anne de Vries had ze wat dat betreft in januari 1932 een welgemeend advies gegeven: 

Het groote en eenige gebod is: doorwerken, zélf fouten erkennen en …. Alle critici aan je laars lappen. Ik 
geloof eerlijk gezegd dat ’t laatste voor ons het lastigst is. Maar het moet, want wanneer we ons aan de 
 heeren recensenten storen worden we of vermoord of over het paard getild. En ’t laatste is erger dan al ’t an-
dere. Als ik u een eerlijk gemeende raad mag geven stoort U dan aan niemand …. (…) Er komt zoo gauw een 
valsche klank in je werk wanneer je wenken in practijk gaat brengen en gaat fatsoeneeren. Wat je niet bezit, 
nóg niet bezit, wat nog niet in je gegroeid is kan je toch nooit, onder geen enkele voorwaarde geven. Inner-
lijke groei is ’t schoonste wat je als kunstenaar ontvangen kan, maar je hebt het vrij te houden van vreemde 
handen en je moet in je dooie eentje de weg banen voor dat wat in jezelf en in je werk groeit. (…) Eerlijkheid 
tot in ’t laatste, bescheidenheid tot in ’t laatste, onafhankelijkheid … me voilà, alles waar we voor vechten en 
(indien mogelijk) voor bidden kunnen. Ik ben diep doordrongen van ‘t feit dat dit jeugdig overmoedig 
klinkt en misschien dwaas, maar ik zelf hoop te kunnen en te mogen volhouden in deze richting. 

Uit deze raad aan De Vries spreekt een sterke behoefte om zich als schrijfster volkomen onafhan-
kelijk te kunnen opstellen. De briefwisseling met Risseeuw en Houwink laat echter zien dat Diet 
Kramer in de praktijk hierin niet geheel slaagde.150 

Uit de correspondentie blijkt bovendien dat Diet Kramer na het verschijnen van Begin de 
nodige kritiek had op haar eerste roman voor volwassenen. Niet geheel duidelijk is echter wélke 
kanttekeningen ze destijds maakte.151 En of die zover gingen dat ze het boek schaarde onder de 
populaire romans die volgens haar, in tegenstelling tot De Historie van Mejuffrouw Sara Burgerhart 
(1782) van Betje Wolff en Aagje Deken, over een tijdje zouden zijn vergeten. Over beide schrijfsters 
had ze twee artikelen gereed, die begin 1933 werden gepubliceerd in het populair-letterkundige 
tijdschrift Opgang. In de tweede bijdrage schrijft ze dat hun honderdvijftig jaar oude roman nog 
steeds waarde heeft. Daarbij roept ze de lezers op het werk van hedendaagse ‘romancières’ eens te 
beschouwen en zich af te vragen welke uitgaven over honderdvijftig jaar nog met belangstelling 
zullen worden gelezen. Ze voegt eraan toe: 

Ik ben bang, érg bang, dat veel van onze “Kloppen op de Deur” en “Opstandigen” etc. etc., dan in het  groote, 
dikke vergeetboek zijn geraakt en het moeten afleggen tegen mijn rood-gerugden vriend [haar  eigen editie 
van De Historie van Mejuffrouw Sara Burgerhart] met de kleine gouden lettertjes op zijn band.152 

Met deze opmerking sluit ze aan bij het destijds gangbare standpunt over de beperkte literaire waarde 
van modeboeken. De vraag of ze destijds ook op die manier tegen haar eigen werk, in het bijzonder 

150 Brief van Diet Kramer aan Anne de Vries, d.d. 26 januari 1932 (LM, signatuur: Adv Kramer, Diet).
151 Pas vele jaren later, in 1949, is een kritische opmerking van Diet Kramer over Begin opgetekend: ‘Mevr. Kramer zelf vindt, dat dit boek 

[Begin] niet ten volle bevredigt, omdat het geen oplossing biedt’ ([Anoniem], ‘Mevr. Diet Kramer’).
152 Als voorbeeld van populaire romans die mogelijk snel zouden worden vergeten, verwijst Diet Kramer hier naar De klop op de deur (1930) 

van Ina Boudier-Bakker en De opstandigen (1925) van Jo van Ammers-Küller. ‘Twee Nederlandsche romanschrijfsters uit het verleden II’.
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Begin, aankeek, kan evenwel niet worden beantwoord, omdat ze hierover, voor zover bekend, geen 
uitspraken heeft gedaan. 

Ondanks haar eigen kritische houding ten opzichte van Begin en ondanks de kanttekeningen 
die recensenten maakten, is aannemelijk dat de reacties op het boek en zeker ook het feit dat het 
eerste jaar na verschijnen al vier herdrukken werden uitgebracht, Diet Kramer bemoedigden in haar 
schrijverschap. Vele jaren later schreef ze erover in ‘Kort geding’: 

Eerste roman om de een of andere reden (er moet toch wel iets goed in hebben gezeten. Dit zeg ikzelf, 
47 jaar oud) een enorme best-seller. Wat een troost en genoegdoening. X en D. geven elkaar een  knipoogje 
en vinden elkaar zo gek nog niet. Er is een begin van zelfvertrouwen en er ontstaan ook vriendschappen 
met anderen.153 

Het succes gaf haar wellicht niet alleen vertrouwen om door te gaan met schrijven maar ook om in te 
gaan op uitnodigingen voor lezingen, anders dan binnen christelijk letterkundige kringen. Zo hield 
ze op 4 mei 1933 bij De Bijenkorf in Rotterdam een voordracht, die vele jaren later door haar in 
een brief aan Risseeuw haar ‘allereerste lezing’ werd genoemd. Marijke van Raephorst bevond zich 
onder de toehoorders en verwerkte haar herinneringen aan de lezing in het artikel dat ze in 1950 
schreef naar aanleiding van een interview met Diet Kramer: 

Er waren veel jonge mensen in de zaal en wij luisterden geboeid. Want dit boek pakte ons, jeugd van na de 
oorlog 1914-’18, met ’n ongekende hevigheid. Dit immers waren onze problemen, het greep midden in ons 
eigen leven, in onze werkelijkheid van christendom en oorlog, idealisme en klein-politieke strijd… Hier 
stond een mens, die klaarheid zocht in dit alles, een jonge vrouw, die ook de liefde en het moederschap pas 
dán wilde aanvaarden, als zij dat kon met de volle honderd procent. 

Al luisterend naar de stille, ernstige stem van Diet Kramer schreef Marijke van Raephorst in haar 
zakboekje het citaat van Gerard Bruning (1898-1926) dat de schrijfster toen aanhaalde: ‘…. want 
voor állen is dit de eerste wet: dat wij met open en blijde handen – maar rauw en hard van het 
sjouwen – het leven ontvangen, dat wij liefhebben en zegenen.’ Het feit dat Marijke van Raephorst 
zich zeventien jaar na dato de lezing nog zo gedetailleerd herinnerde, kan als aanwijzing voor een 
succesvolle bijeenkomst worden beschouwd, in ieder geval voor een lezing die indruk maakte. Een 
dag na deze voordracht moest Diet Kramer weer op pad. Haar tweede lezing over Begin vond plaats 

153 ‘Kort geding’ (DM).
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in Goes op uitnodiging van de firma’s J. de Jonge v.h P.A.H. Pietermans en W. van Klaveren, firma 
J.J. Visser. Of er elders in het land ook voordrachten werden georganiseerd is niet bekend.154 

Naar Indië
Het is de vraag of Diet Kramer in het voorjaar van 1933 veel tijd had om lezingen te houden of 
mee te werken aan andere publiciteitsacties die pasten bij een schrijfster die – ondanks het feit dat 
ze zichzelf min of meer een beginneling vond – naam had gemaakt bij een breed publiek. Haar pri-
véleven zal in die periode ook de nodige aandacht hebben gevraagd. In de brief aan Roel Houwink 
lijkt ze daarop te doelen als ze, zoals hierboven is vermeld, zegt dat passages in zijn radiovoordracht 
dicht naderden aan ‘waar het momenteel in mijn leven om gaat’.155 Dit zou kunnen verwijzen naar 
de nauwer wordende banden met Wim Muller in Batavia. Banden die wellicht niet meteen voor 
de hand lagen gezien het feit dat hij zestien jaar ouder was, getrouwd, vader van drie kinderen en 
atheïst. Dat weerhield haar echter niet van contact, en dat is zeker opmerkelijk voor een schrijfster 
die in dezelfde periode in Begin het vasthouden aan traditionele waarden propageerde. Het is dan 
ook aannemelijk dat ze danig zal hebben gepiekerd over de vraag ‘hoe verder’. Niet alleen wat betreft 
haar relatie met Wim Muller, maar wellicht ook wat betreft haar carrière als schrijfster. Immers, het 
zou voor haar schrijverschap ongetwijfeld consequenties hebben als ze zich bij Muller in Indië zou 
voegen. Waarschijnlijk was ze bezig met haar volgende jeugdboek, Razende Roeltje, dat in november 
1933 zou verschijnen. Zou ze overzee voldoende rust vinden om het boek af te maken? 

Uiteindelijk hakte ze de knoop door en besloot ze alles achter zich te laten en naar Indië te gaan. 
Wat uiteindelijk de doorslag gaf, is onbekend. Een gedachtestroom van Henriët van Roodenoord, 
de hoofdpersoon in de roman Onrustig is ons hart (1939), laat twee factoren zien die een rol  kunnen 
hebben gespeeld bij de overwegingen van Diet Kramer. Henriët, die ook ooit naar Indië was ver-
trokken, overpeinst:

Hadden ze [de mensen die van Nederland naar Indië waren verhuisd] niet allen de moed gehad een ver-
trouwde wereld los te laten en een wijder horizon te zoeken? Bij den een een verlangen naar het onbekende, 
het avontuur. Bij den ander een leed, dat vergeten moest worden, een teleurstelling waarop men revanche 
wilde nemen.156 

Misschien was de combinatie van die twee factoren uiteindelijk bepalend bij het besluit van Diet 
Kramer: de aantrekkingskracht van een nieuwe liefde en tegelijkertijd het achter willen laten van 
teleurstellingen. Bij dat laatste kan niet alleen worden gedacht aan de verbroken verloving van 

154 Brief Diet Kramer aan P.J. Risseeuw, d.d. 14 februari 1950 (HDC, archief P.J. Risseeuw, collectienr. 198). Het optreden van Diet Kramer 
in De Bijenkorf te Rotterdam was overigens niet echt haar ‘allereerste’ lezing. Eerder had ze immers al voordrachten gehouden op bij-
eenkomsten van het Verbond van Christelijk Letterkundige Kringen. Het citaat van Gerard Bruning staat op bladzijde 139 van Begin. 
Gerard Bruning (1898-1926) was een katholiek dichter/essayist en publiceerde onder meer in Roeping en De Gemeenschap (bron: http://
www.dbnl.org/tekst/bork001schr01_01/bork001schr01_01_0158.php; geraadpleegd 25 februari 2015). Van Raephorst, ‘Diet Kramer’. 
De lezing in Goes werd aangekondigd in Nieuwsblad voor den Boekhandel, 100 (1933), nr. 35. Op 17 maart 1933 hield Diet Kramer, 
zoals gezegd, nog een radiovoordracht voor de NCRV, getiteld ‘De lectuur van onze bakvisschen’ (bron: Nieuwsblad voor den Boek-
handel, 100 (1933), nr. 203.

155 Brief van Diet Kramer aan Roel Houwink, vermoedelijk daterend van januari 1933 (LM, archief Diet Kramer, signatuur K 08631 B1).
156 Onrustig is ons hart, 98. In hoofdstuk 5 wordt deze roman, die in Nederlands-Indië speelt, uitgebreid besproken.
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enkele jaren eerder, maar ook aan het onvermogen van Diet Kramer om geloofszekerheid te vinden. 
Wellicht was ze ten aanzien van dat laatste nog het meest teleurgesteld in zichzelf. 

Overigens valt niet te zeggen of het plan naar Indië te gaan volkomen haar eigen initiatief was 
of een antwoord op een vraag van Wim Muller. Aannemelijk is dat het definitieve besluit in goed 
overleg tussen beiden is genomen. Van concrete trouwplannen lijkt overigens niet direct sprake te 
zijn geweest. ‘Ik wilde eerst zien, hoe alles daar was’, zei ze in 1950 tegen Marijke van Raephorst.157 

Hoe Diet Kramer haar vertrek voorbereidde is onduidelijk. Heeft ze zich bijvoorbeeld bij de aan-
schaf van geschikte kleding en andere spullen laten voorlichten door de afdeling Tropenservice van 
de Bijenkorf ? Las ze artikelen of boeken over het wonen en leven in Indië, bijvoorbeeld Het  Indische 
leven (1927) van D.C.M. Bauduin, dat naast journalistieke impressies praktische voor lichting geeft 
over het leven van Europeanen in Nederlands-Indië, of het in 1932 verschenen  Vrouwen in Indië van 
ir. C. Swaan-Koopman?158 Had ze een van de cursussen gevolgd die speciaal voor vrouwen werden 
georganiseerd om hen voor te bereiden op het leven in Indië? Leerde ze Maleis? Sprak ze over haar 
vertrek met mensen die Indië uit eigen ervaring kenden? Gaf Wim Muller haar advies? Wat nam 
ze mee en wat besloot ze in Nederland te laten? Het is allemaal niet bekend. Evenmin is duidelijk 
met welke ideeën ze naar Indië ging, of ze er tegenop zag, en in hoeverre het een uitdaging voor 
haar was. En wie betaalde de bootreis? Had ze ervoor gespaard of nam Wim Muller de kosten van 
de overtocht voor zijn rekening? Ook zijn er geen gegevens over de reacties van haar familieleden 
op haar besluit. 

Het enige bekende feit is dat ze op 20 juni 1933 haar familie op een afscheidsdiner trakteerde 
in Hotel Suisse te Amsterdam. ‘Feestdiner’ staat er op de menukaart. En dat was het ook. Maar 
liefst negen gangen werden er geserveerd, beginnend bij verschillende koude voorgerechten; daarna 
kippen soep; gegratineerde kreeft, gesmolten boter en aardappelen; kalfszwezerik, dop erwten 
en ‘Parijsche aardappelen’; ‘slierasperges’ met ‘Hollandsche saus’; ‘Piepkuiken’ met ‘Ingelegde’ 
 vruchten; ‘Siberische ijsschotel’; fruit, en ten slotte gember. De aankomend ‘Indiëgangster’ liet haar 
menukaart door alle aanwezigen signeren, een document dat een plaats kreeg in het familiearchief.159 

Een dag later ging Diet Kramer, weggebracht door haar broer Jan, in Amsterdam aan boord 
van het m.s. “Christiaan Huygens” van de Stoomvaart Maatschappij Nederland, dat onder leiding 
van gezagvoerder M.F. Mörzer Bruijns (1884-1962) de overtocht naar Batavia maakte.160 Wat ging 
er op dat moment door haar heen? Mogelijk had ze vergelijkbare gedachten als Joan in de roman 
 Vechters (1935), wanneer die met echtgenoot en kinderen naar Canada vertrekt: ‘Wanneer zouden 

157 Van Raephorst, ‘Diet Kramer’.
158 Bauduin, Het Indische leven (http://www.dbnl.org/arch/baud023indi02_01/pag/baud023indi02_01.pdf#page=7; geraadpleegd 7 no-

vember 2016). In de periode 1908-1932 verschenen zeker vijf boeken met tips en raadgevingen voor Nederlandse vrouwen en meisjes 
die naar  Nederlands-Indië gingen: J.M.J. Catenius-van der Meijden, Ons huis in Indië : Handboek bij de keuze, de inrichting, de bewoning 
en de verzorging van het huis met bijgebouwen en erf, naar de eischen der hygiëne, benevens raadgevingen en wenken op huis houdelijk gebied 
(Semarang, [1908]); J. Kloppenburg-Versteegh, Het leeven van de Europeesche vrouw in Indië (Deventer, 1913); B. van Helsdingen- 
Schoevers, De Europeesche vrouw in Indië (Baarn, 1914); dr. C. J. Rutten-Pekelharing, Waaraan moet ik denken? Wat moet doen? Wenken 
aan het Hollandsche meisje dat als huisvrouw naar Indië gaat (Gorinchem, 1923) en C. Swaan-Koopman, Vrouwen in Indië (Amsterdam, 
1932). Zie ook: De Loo, ‘Tobben in Indië’.

159 Menukaart (LeM).
160 Bataviaasch Nieuwsblad, 5 juli 1933. Voor gegevens over gezagvoerder M.F. Mörzer Bruijns, zie https://stadsarchief.amsterdam.nl/

archieven/archiefbank/overzicht/872.nl.html (geraadpleegd 26 februari 2015).
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ze weerkomen? Ze wisten het niet. Wachtte hen daarginds geluk en voorspoed? Ze wisten het niet. 
Ze konden alleen maar vertrouwen hebben.’161 Wellicht had Diet Kramer ook een dergelijk vertrou-
wen toen het vertreksignaal werd gegeven en het schip de Amsterdamse haven uitvoer. In ieder geval 
begon daarmee een nieuwe fase in haar leven.

161 Vechters, 195.
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De eerste jaren in Indië
(1933-1936)

Met de bouw van het m.s. “Christiaan Huygens” was in 1926 begonnen naar een ontwerp van 
ir. H.N. Prins (1888-1939). Na voltooiing was het schip op 28 september 1927 te water gelaten, 
waarna het vijf maanden later zijn eerste reis van Amsterdam naar Batavia had gemaakt. Ter gelegen-
heid van die gebeurtenis had J. Moulijn ‘Aan het m.s. “Christiaan Huygens” bij het begin zijner 
eerste reis’ gedicht:

(…)

In Holland is een schip gebouwd
Met helder, kloek verstand,
’t Wordt aan de zeeën toevertrouwd
Met Hollandsch volk bemand.

Diet Kramer en Wim Muller tijdens een uitstapje naar 
de Poentjakpas, 1933 (LeM).
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O Huygens, trotsche, stoere schuit,
Straks slaan je schroeven “vol vooruit”
Dan vliegt het water langs je huid
Met bulder-bruisend schuimgeluid!

Voor ’t eerst richt zich je scherpe kop
Naar ’t Oostelijk gebied,
Je motor zet er alles op,
Verslapping kent hij niet!
Je brengt de menschen weg van huis,
Met al hun vreugden en hun kruis,
Je draagt ze door het golfgebruis,
Door spattend, sissend schuimgedruisch!

(…)

Destijds was de “Christiaan Huygens” het grootste passagiersschip in zijn soort. Het bood ruimte aan 
653 passagiers, terwijl de bemanning uit 270 personen bestond, bij elkaar dus ruim negen honderd 
opvarenden. Het drijvende hotel was luxe uitgevoerd en van alle gemakken voorzien. Voor de inrich-
ting van de eetzaal eerste klasse was de destijds bekende ontwerper C.A. Lion Cachet aangetrokken, 
die vaak met dure materialen werkte en voor de uitvoering van zijn ontwerpen de beste vakmensen 
aantrok.1 Vanwege de hoge prijs is het overigens niet waarschijnlijk dat Diet Kramer eerste klasse 
reisde. Het grootste deel van de passagiers reisde tweede klasse. Het ligt dan ook het meest voor de 
hand dat dit ook de keuze van Diet Kramer was.2 In ieder geval waren voor zowel de eerste als de 
tweede klasse muzieksalons, rooksalons, promenadedekken, eetsalons en kinderkamers aanwezig, 
en verder winkels, kapsalons voor mannen en vrouwen, en de in 1933 aangelegde sportdekken. 

Vier weken duurde de reis naar Indië. Diet Kramer had dus alle gelegenheid om het leven 
aan boord te leren kennen. Mogelijk bracht ze veel tijd door op de promenadedekken, sportte ze, 
bezocht ze de dans- en muziekavonden en deed ze mee aan andere vormen van vermaak die werden 
georganiseerd. Misschien bezocht ze ook de kerkdiensten die aan boord werden gehouden. En voor 
haar lees- en schrijfactiviteiten zocht ze waarschijnlijk geregeld de afzondering van haar hut of een 
rustig plekje op een van de dekken. 

Ongetwijfeld heeft ze op die momenten brieven geschreven naar familie en vrienden waarin ze 
hun berichtte over alles wat ze zag en beleefde tijdens de reis. Van deze correspondentie is echter 
geen snippertje bewaard gebleven. Kan haar werk dan enig licht werpen op haar reiservaringen? Dat 
is zeer beperkt mogelijk. In slechts één roman komt een bootreis naar Indië voor, te weten Onrustig 

1 http://www.stoomvaartmaatschappijnederland.nl/; geraadpleegd 17 april 2015. Verlinden, ‘Christiaan Huygens’ (http://users.skynet.
be/fb055202/ChristiaanHuygens.pdf; geraadpleegd 17 april 2015). Zie ook: Dubbelschroefmotorschip “Christiaan Huygens” der Stoom-
vaart-maatschappij “Nederland” (Amsterdam [ca. 1930]).

2 Het is ook mogelijk dat Diet Kramer heeft gekozen voor de derde klasse of nog lager. Over het algemeen werden de derde en vierde klasse 
echter benut door het lagere personeel dat was geworven voor het Indische leger (bron: Alberts, Per Mailboot naar de Oost, 32).
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is ons hart (1939). Daarbij gaat het bovendien niet om een gedetailleerde beschrijving, maar meer 
om een tamelijk globaal sfeerbeeld, dat opgeroepen wordt door de mijmeringen van scheepsarts 
Gert de Loos:

Hij hield van de eigenaardige, prikkelende lucht van teer en boenwas en touw. Hij hield van de zee in de 
niet te tellen schakeringen, van de zonsondergangen zoals je die alleen in het Suezkanaal zag, van de groene 
baai te Sabang, van de warme sterrennachten. De havenplaatsen waren hem vertrouwd. Iedere haven had 
een andere geur, een andere achtergrond.3 

Onbekend is of deze summiere, maar positief klinkende beschrijving is gebaseerd op eigen ervarin-
gen. En als dat het geval zou zijn, is het waarschijnlijker dat het indrukken betreffen van de reis naar 
Indië die Diet Kramer in september 1937 na een verlofperiode maakte dan om die van de reis in 
1933.4 Onrustig is ons hart is immers ná die tweede reis geschreven. 

Ondanks het ontbreken van bronnen kan wel een voorstelling worden gemaakt van de reis-
ervaringen van Diet Kramer en van haar eerste indrukken van Indië. Uit beschikbare reisverslagen 
van anderen in diezelfde periode kan een algemeen beeld worden gedestilleerd.5 Onderdeel van dat 
beeld is onder meer het luxe leven dat aan boord werd geleid. Behalve de al genoemde mogelijk-
heden tot vermaak betrof dat onder meer de grote gedienstigheid van het scheepspersoneel en de 

3 Onrustig is ons hart, 6.
4 In hoofdstuk 5 komt de verlofperiode in 1936-1937 aan de orde.
5 Het hier gegeven algemene beeld van de reis naar Indië is ontleend aan: Van Ammers-Küller, Wat ik zag in Indië; Haasse, Zelfportret als leg-

kaart; Alberts, Per Mailboot naar de Oost; Jonker-de Putter, “Ik heb mijn verjaardag op de Rode Zee gevierd”; Groenhart, Leer mij je liefhebben.

Met ms “Christiaan Huygens” maakte Diet Kramer in 1933 de over-
tocht naar Nederlands-Indië (LeM).
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overvloedige maaltijden die werden aangeboden. Zo was er dagelijks een rijk ontbijt- en lunch buffet, 
terwijl ’s avonds een uitgebreid menu werd geserveerd. Het diner werd meestal opgeluisterd met live 
muziek. Tussen de hoofdmaaltijden door werden bouillon en koude drankjes rondgebracht. Niet 
ondenkbaar is dat de combinatie van een lui leven en het overdadige voedsel Diet Kramer enkele 
kilo’s extra heeft opgeleverd. Foto’s uit de beginperiode in Indië laten in ieder geval een volslanke 
vrouw zien. 

De reis voerde vanuit Amsterdam via Southampton naar Genua en van daaruit naar Port Said. 
In die laatste havenplaats keken de meeste passagiers hun ogen uit naar de vele Egyptenaren in 
lange gewaden die in gebrekkig Nederlands allerlei koopwaar trachtten aan te prijzen, de gesluierde 
 vrouwen, de talloze haveloos uitziende kinderen en de schapen, geiten, kippen en kalveren die rond-
scharrelden in veelal ongeplaveide straten. Terwijl de ene reiziger deze onbekende drukte interessant 
vond, riep die bij de andere afkeer op. 

Gezien het feit dat Diet Kramer in juni aan boord ging, zal het aanvankelijk aangenaam warm 
zijn geweest, maar geleidelijk zal de temperatuur flink zijn gestegen, zeker nadat via het  Suezkanaal de 
Rode Zee was bereikt. Vanaf dat moment pasten de heren hun kleding aan. Steeds meer  verschenen 
die in een wit tropenkostuum aan dek. 

Na de Rode Zee was het een poos afgelopen met het passeren van de verschillende kustland-
schappen. Eenmaal op de Indische Oceaan was er dagenlang niets anders te zien dan zee, met af 
en toe een voorbijkomend ander schip. Daarna werd Colombo op het eiland Ceylon, sinds 1972 
Sri Lanka geheten, aangedaan. Door de aanwezigheid van de vele soorten uitbundig bloeiende bloe-
men, de palmbomen, de boeddhistische tempels, de donkere mensen, de door karbouwen voort-
getrokken huifkarren en vooral ook door de zo andere geuren en kleuren ervoeren veel passagiers die 
stad als hun eerste echte contact met het Oosten. Overweldigend was voor de meesten ook de ver-
scheidenheid aan mensen in uiteenlopende kleding: boeddhistische priesters, Arabieren,  Hindoes 
en Chinezen maar ook Engelse ambtenaren en militairen. 

De eerste kennismaking van Diet Kramer met Nederlands-Indië zal op We6 zijn geweest, om 
precies te zijn in Sabang, de hoofdplaats van dit eiland die door de Nederlandse schepen vaak werd 
aangedaan om kolen te laden. Het van boord gaan op We had voor de meeste Indiëgangers iets 
magisch vanwege het besef dat men nu echt voet op Indische bodem zette. Ook in Sabang maakte de 
natuur veel indruk, de dichte begroeiing in vele schakeringen groen, de kokospalmen en de kapok-
bomen. En ook hier waren tal van kooplieden die hun waren aan de man probeerden te brengen. 

Na Sabang volgden nog tussenstops in Belawan op Sumatra en in Singapore, waarna de “Chris-
tiaan Huygens” op 20 juli 1933 aanmeerde in Tandjong Priok, dat ongeveer 10 km van het centrum 
van Batavia ligt.7 Het is waarschijnlijk dat Wim Muller, mogelijk in gezelschap van zijn zoon Guus, 
Diet Kramer van de boot haalde. Vanwege de zomervakantie zal hij er gelegenheid voor hebben 

6 Voor geografische benamingen is de schrijfwijze uit de jaren dertig aangehouden zoals vermeld op toenmalige kaarten en in atlassen, 
waaronder de tweede druk van Eerste atlas van Nederlandsch-Indië voor de Indische lagere school door K.G. Knol e.a. (Groningen/Den 
Haag/Batavia 1932). Zie ook: https://indisch4ever.nu/2014/07/05/kaarten-indie-1937/ (geraadpleegd 11 oktober 2017). Het eiland 
We heet thans Pulau Weh. 

7 Bataviaasch Nieuwsblad, 5 en 20 juli 1933.

0260_Duiff_DietKramer.indb   196 02-02-18   09:54



197

gehad. Misschien bleven ze nog even met elkaar aan boord om wat te eten of te drinken, zoals veel 
passagiers en hun afhalers destijds deden.8 

Wat waren vervolgens de eerste indrukken van Diet Kramer? Overweldigden ze haar? Deden de 
bedrijvigheid van de haven en de vele pakhuizen haar aan de Amsterdamse haven denken? Net als in 
Sabang zullen in ieder geval de typisch Indische geuren en de tropische hitte haar hebben getroffen 
evenals de aanwezigheid van de verschillende bevolkingsgroepen – inheemse mensen, Europeanen, 
Chinezen en andere Aziaten, allen sprekend in hun eigen taal. 

Hoewel de meeste andere passagiers per trein van Tandjong Priok naar het centrum zullen 
hebben gereisd – dat was het meest gebruikelijk – is het goed mogelijk dat Diet Kramer en haar 
toekomstige echtgenoot met eigen vervoer het traject aflegden. Wim Muller beschikte immers 
over een auto, wat wel zo praktisch was in verband met de bagage. Via de lange Priokweg en het 
noordelijk deel van Batavia, de zogeheten benedenstad, zullen ze de Europese wijken in de hoger 
gelegen bovenstad hebben bereikt. Onderweg zal Diet Kramer een indruk hebben gekregen van de 
kampongs, de wijken waar de minder welgestelde inheemse bevolking woonde. En aangekomen in 
Weltevreden zal ze de aanwezigheid van de vele winkels en andere grote gebouwen hebben opge-
merkt. Het zal haar daarbij waarschijnlijk zijn opgevallen dat de meeste daarvan wit waren en dat, 
net als aan boord, vrijwel alle Europese mannen gekleed gingen in een wit tropenkostuum. 

Met welke verwachtingen maakte ze de rit naar het centrum van Batavia, een stadsgemeente met 
ongeveer een half miljoen inwoners, verdeeld over bovengenoemde bevolkingsgroepen, die allemaal 
hun eigen woonwijken hadden? Had ze een zekere primitiviteit verwacht? Of had Wim Muller haar 
in zijn brieven voorbereid op een behoorlijk bruisende stad waar naast de traditionele sado’s een 
druk verkeer was van auto’s en trams, en waar lichtreclames en andere uitingen van het moderne 
leven een normaal verschijnsel waren?9

Een overzicht van de Burgerlijke Stand van Batavia lijkt op het eerste gezicht duidelijk te maken 
dat Diet Kramer zich vestigde op het adres Timorweg 17 in de wijk Nieuw Gondangdia, waar ook de 
met Wim Muller bevriende familie Velsen woonde. Dit laatste blijkt uit een krantenberichtje van de 
Nederlands-Indische Natuurhistorische Vereeniging waarin is vermeld dat deelnemers aan de geplande 
‘Paasch-excursie’ zich kunnen opgeven bij ‘den secretaris, den heer P.J. Velsen, Timorweg 17’.10 

Of Diet Kramer ook daadwerkelijk op dit adres ging wonen, is echter niet zeker. Natuurlijk kan 
het zo zijn geweest dat Pieter Jan en Margreet Velsen, al dan niet op verzoek van Wim Muller, Diet 
Kramer een voorlopig onderkomen hebben aangeboden en dat zij op dit aanbod inging.11 Daar 

8 Jo van Ammers-Küller beschrijft dit gebruik in haar reisverslag (Van Ammers-Küller, Wat ik zag in Indië, 144): ‘De booten loopen 
meesttijds heel vroeg ’s morgens de havens binnen en dan is het gewoonte dat men tezamen met de teruggevonden vrienden ontbijt of 
gemoedelijk een poos in de bar of lounge zit te praten, voor men den tocht naar de stad onderneemt.’ 

9 In 1930 bestond de inheemse bevolking in Batavia uit ruim 325.000 mensen; daarnaast waren er ruim 30.000 Europeanen, ruim 
70.000 Chinezen en ruim 6000 ‘Andere Vreemde Oosterlingen’, bij elkaar zo’n 435.000 inwoners (bron: Anoniem, Batavia als handels-, 
 industrie- en woonstad, 121). Een sado – het woord is afgeleid van ‘dos à dos’ – was een populair tweewielig rijtuigje in Batavia.

10 Het Nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië, 28 augustus 1933. Het Nieuws voor den dag voor Nederlandsch-Indië, 24 maart 1932. 
Nieuw Gondangdia was, net als Menteng, een villawijk voor de meer welgestelde Europeanen (bron: Anoniem, Batavia als handels-, 
industrie- en woonstad, 51); zie ook: http://colonialarchitecture.eu/islandora/object/uuid:bfb35c2e-42aa-411c-a06a-9ccb6136f9e8/
datastream/OBJ (geraadpleegd 12 oktober 2017).

11 Het was redelijk gebruikelijk dat Europeanen in Nederlands-Indië ‘nieuwkomers’ tijdelijk onderdak aanboden (bron: Eveline Buchheim 
(NIOD), d.d. 23 juni 2015). 
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kunnen verschillende argumenten voor worden aangedragen. Een verklaring zou kunnen zijn dat 
Diet Kramer niet meteen bij Muller op de Kertosonoweg 8, gelegen in de iets zuidelijker gelegen 
wijk Menteng, wilde intrekken omdat ze eerst de kat uit de boom wilde kijken, zoals ze in 1950 aan 
Marijke van Raephorst vertelde.12 Of omdat ongehuwd samenwonen tegen haar of tegen beider 
principes was. Het is ook mogelijk dat ze roddels wilden voorkomen, roddels die nadelig zouden 
kunnen zijn voor de positie van Wim Muller als rector van een gerenommeerde onderwijs instelling, 
vooral omdat hij op dat moment nog steeds was getrouwd met Simonette de Bats. De aanwezig-
heid van zoon Guus Muller zou eveneens een reden kunnen zijn geweest dat Diet Kramer aan-
vankelijk bij de familie Velsen introk. Misschien wilden Diet en Wim rekening houden met zijn 
gevoelens voor zijn afwezige moeder of vonden zij het vanuit opvoedkundig oogpunt niet juist om 
Guus zo openlijk te confronteren met hun liefdesleven. Ze zouden elkaar immers toch wel kunnen 
 ontmoeten. De Timorweg en de Kertosonoweg lagen niet ver van elkaar en bovendien tamelijk 
dicht bij het Bataviaasch Lyceum aan het Koningsplein Oost. 

Er is evenwel nog een tweede optie. Timorweg 17 zou, ook om praatjes te voorkomen, het 
 officiële adres van Diet Kramer kunnen zijn geweest, terwijl ze in de praktijk al snel of misschien 
zelfs meteen bij Wim Muller woonde. Een dergelijke situatie lijkt alleen realistisch wanneer Wim 
Muller overtuigd was van een solide positie, zowel ten opzichte van zijn werkgever als ten opzichte 
van zijn sociale omgeving, waarbij in de eerste plaats kan worden gedacht aan de ouders van de 
leerlingen van het Bataviaasch Lyceum. 

Hoewel over dit alles geen gegevens beschikbaar zijn, lijkt deze tweede mogelijkheid het meest 
reëel. Het familiearchief bevat namelijk een door Diet Kramer gedateerde foto uit 1933 waarop 
ze aan een bureau zit, met achterop geschreven: ‘Mijn plaats aan het bureau. Wim zit daarover.’ 
Dit lijkt een duidelijke aanwijzing dat ze al in 1933, dus voor hun huwelijk dat op 24 januari 1934 
plaatsvond, bij haar aanstaande echtgenoot woonde. Overigens bevat de tekst op de foto nog een 
humoristische toevoeging: ‘Ik heb gepraat onder het maken. M’n mond gaapt.’ En dat klopt met het 
beeld: Diet Kramers mond staat open. 

Aannemelijk is dat na de aankomst van Diet Kramer in Batavia een periode van acclimatisering 
volgde. Zo zal ze misschien hebben moeten wennen aan de indeling van de huizen, die duidelijk 
anders was dan ze uit Amsterdam kende. Een bewaard gebleven foto uit ongeveer 1933 laat haar en 
Wim Muller zittend op de voorgalerij van hun huis zien. Een dergelijke galerij, die de entree tot het 
huis vormde maar ook werd gebruikt om bijvoorbeeld thee te drinken en bezoek te ontvangen, zal 
nieuw voor Diet Kramer zijn geweest. Andere foto’s laten een nogal klassieke inrichting zien en dat 
komt overeen met hoe de meeste Europeanen hun huis aankleedden. 

Verdere gegevens over de huizen waarin Diet Kramer in Nederlands-Indië heeft gewoond, zijn 
niet overgeleverd. Uit literatuur kan echter een algemeen beeld van de woningen van de beter gesitu-
eerde Europeanen in de kolonie worden gevormd. Zo is in Batavia als handels-, industrie- en woon-
stad (1937) vermeld dat bij de Europese woningen veelal villabouw was toegepast, dat wil zeggen 
dat ieder huis apart stond, een voor- en achtertuin had, en soms ook een zijtuin. De huizen waren in 

12 Van Raephorst, ‘Diet Kramer’.
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steen opgetrokken en hadden meestal geen verdieping. Achter de al genoemde voorgalerij bevond 
zich de binnengalerij, die vergelijkbaar was met de salon in Europa. Daar weer achter waren dan de 
woon- en eetkamer, die samen de achtergalerij vormden. Naast de galerijen was nog een rij kamers, 
waarvan één een werkkamer was en de andere de slaapvertrekken. Op het erf achter de hoofdwoning 

Diet Kramer achter het bureau dat zij en haar man deelden, 1933 (LeM).

  Diet Kramer en Wim Muller op de voorgalerij van hun 
huis, 1933 (WiM).

  Diet Kramer en Wim Muller in hun huis in Batavia, 1933 
(LeM).
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bevond zich verder een aantal bijgebouwen met daarin de keuken, de voorraadkamers, de badkamer 
en het toilet alsmede een aantal bediendenkamers.13 

Bij de gewenningsperiode hoorde ook zeker een nadere kennismaking met Guus, de zoon van Wim 
Muller. Hoe hij en Diet Kramer aanvankelijk op elkaar reageerden, is niet bekend. Uit latere brief-
wisselingen blijkt echter een hartelijk contact, waarbij duidelijk wordt dat Diet Kramer door Guus ‘de 
freule’ werd genoemd terwijl hij zijn vader als ‘de baron’ betitelde.14 Onbekend is wat de achtergrond is 
van die bijnamen. Was sprake van pseudo-adellijke allures in hun optreden tegenover Guus? 

Onderdeel van het gewenningsproces zal ongetwijfeld ook verkenning van de stad en de omgeving 
zijn geweest. Bewaard gebleven foto’s geven een indruk van uitstapjes die Diet Kramer met Wim 
Muller maakte. Zo is er onder meer een foto van een autotocht naar de hoog gelegen Poentjakpas, 
waarop Diet Kramer op de achterkant de woorden ‘erg hoog’ heeft geschreven (zie bladzijde 193). 
Een andere foto laat zien dat Margreet Velsen-Quast en haar zoontje Feike soms ook van de partij 

13 Anoniem, Batavia als handels-, industrie- en woonstad, 69-70.
14 De betiteling ‘freule’ en ‘baron’ blijkt onder meer uit brieven uit de periode 1933-1940 van Diet Kramer aan Guus Muller, van Wim 

Muller aan Guus Muller en van Anna Muller-Hartman aan Guus Muller (collecties WiM en GeM). Diedie Muller bevestigde dat Guus 
de namen ‘freule’ en ‘baron’ gebruikte voor Diet Kramer en zijn vader (e-mail Diedie Muller, d.d. 29 november 2012). 

Diet Kramer, Wim Muller en Guus Muller, 1933 (WiM).
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waren.15 Mogelijk ook was zij het die Diet Kramer in die eerste weken wegwijs maakte in Batavia en 
werd toen de basis gelegd voor een hechte vriendschap tussen beide vrouwen. In een interview in 
Hervormd Nederland zou Margreet Velsen-Quast in 1961 vertellen dat ‘mijn vriendin Diet  Kramer’ 
haar tijdens hun gezamenlijk verblijf in interneringskampen had gestimuleerd om voor ‘jonge meis-
jes’ te gaan schrijven.16 

De komst van Diet Kramer in Batavia en de reden daarvan werd al spoedig opgemerkt in letter-
kundige kringen in Nederlands-Indië. In augustus 1933 schreef Piet Korthuys, die in 1929 in dienst 
was gekomen van de Volksraad van Nederlandsch-Indië, aan schrijver/recensent Kees Rijnsdorp 
dat Diet Kramer onlangs was aangekomen en ‘van plan [was] te trouwen met den rector van het 
lyceum hier, een man, die al een zoon van omstreeks veertien jaar heeft’. Ze was al een keer op bezoek 
geweest bij zijn echtgenote Anny, maar hij had haar zelf nog niet ontmoet: ‘drukte, drukte, drukte!’ 
Hoewel Korthuys haar, zoals aangegeven in hoofdstuk 3, ‘eigenlijk gansch niet “Christelijk”’ vond, 

15 Inwoners van Batavia maakten graag uitstapjes naar de Poentjakpas, omdat het daar koeler was dan in de stad. Andere min of meer 
 klassieke uitstapjes op Java waren destijds naar de vulkaan Tangkoeban Prahoe, naar plaatsen als Lembang, Tjibodas en Kopeng, en naar 
de beroemde tempels Borobudur en Mendoet. Zie ook: Borggreve, Gouvernementsarts in Indië. 

16 Evenhuis, ‘Kleine romans voor meisjes’. Na de Tweede Wereldoorlog is Margreet Velsen-Quast inderdaad meisjesboeken gaan schrijven, 
te weten Mijn moeder is beroemd (1954), Alleen maar ’n hart (1956), Gekke Erica (1959) en Hoor ik er wel bij? (1962). Eveline Bran-
bergen-Velsen, dochter van Margreet Velsen-Quast, liet weten dat haar moeder ook bij de publicatie van haar eerste roman, Kruispunt 
(1938), door Diet Kramer was gestimuleerd. Zij bevestigde bovendien de vriendschap tussen hen. Diet Kramer werd door haar ‘tante 
Diet’ genoemd (e-mail Eveline Branbergen-Velsen, d.d. 5 maart 2015). 

Tijdens een uitstapje op Java (LeM). 
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was hij wel blij met ‘deze aanwinst voor Batavia, er is dan nog eens kans, over literatuur te boomen. 
Want Smit in Bandoeng zit zoo ver weg.’17 

Aannemelijk is dat Korthuys met Smit de neerlandicus Wisse (Alfred Pierre) Smit (1903-1986) 
bedoelde, die in de periode 1928-1934 als docent Nederlands verbonden was aan het Christelijk 
Lyceum te Bandoeng.18 Een aan Rijnsdorp gestuurde foto met achterop in handschrift de tekst ‘Drie 
Chr. auteurs! W.A.P. Smit, Diet Kramer en P. Korthuys Juli 1934 Batavia’ is het bewijs dat Diet 

17 De opmerking van Piet Korthuys lijkt een aanwijzing dat Diet Kramer en Wim Muller al spoedig trouwplannen moeten hebben gehad. 
Over Piet Korthuys: http://www.neocalvinisme.nl/dv/risseeuw/pjrcsdt37.html; geraadpleegd 25 juni 2015. De Volksraad van Neder-
landsch-Indië was in 1918 ingesteld als adviserend orgaan voor het koloniale bestuur. Vanaf 1931 bestond de Raad uit 60 leden, waarvan 
30 afkomstig uit de inheemse bevolking, 5 afkomstig uit Chinese en andere bevolkingsgroepen en 25 Nederlanders (bron: http://www.
blikopdewereld.nl/samenvattingen/cse/nederland/3647-cse-nederland-en-ned-indie-1918-1949; geraadpleegd 25 juni 2015). Brief 
P. Korthuys aan C. Rijnsdorp, d.d. 30 augustus 1933 (HDC, archief C. Rijnsdorp, collectienr. 215). Pieter Korthuys was getrouwd met 
Anna Wilhelmina Hulstijn (1904-1983). Waarschijnlijk bedoelde hij haar met ‘Anny’. In november 1935 keerde het gezin Korthuys 
terug naar Nederland.

18 Over Wisse A.P. Smit: http://www.dwc.knaw.nl/DL/levensberichten/PE00003046.pdf; geraadpleegd 25 juni 2015.

Een letterkundige ontmoeting in 
Nederlands-Indië: v.l.n.r. W.A.P. 
Smit, Diet Kramer en Piet Kort-
huys, 1934 (LM).
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Kramer minstens één ontmoeting heeft gehad met haar collega-schrijvers.19 Waarschijnlijk is dat de 
foto door Korthuys is opgestuurd en dat hij ook de schrijver is van de toelichtende tekst. Uit zijn 
woorden kan worden geconcludeerd dat zijn eerdere uitspraken betreffende de gezindte van Diet 
Kramer geen belemmering vormden haar op de foto een christelijke auteur te noemen. 

Nieuw werk
Waarschijnlijk had Diet Kramer, toen ze pas in Indië was, weinig gelegenheid om te schrijven. Toch 
verschenen er in de tweede helft van 1933 verschillende publicaties van haar hand, mogelijk het 
resultaat van een verhoogde productiviteit in de maanden voor haar vertrek. 

In oktober 1933 verscheen het door haar samengestelde ‘boek voor meisjes’ Bloesem, waarvan 
de titel symbolisch verwijst naar de ‘lente’ als levensfase van meisjes van veertien tot zestien jaar. 
‘De tijd van lentestorm en lenteverwachten, van hagelbuien en pril zonlicht. De tijd van schuchter 
openende bloemknop en zeer teere kleuren. Het meisjesleven kent dezen tijd met zijn moeilijk-
heden en rijkheid, met zijn overmoed en … zwaartillendheid’, lichtte uitgeverij Holland toe in een 
promotiefolder, waarin tevens een overzicht van de inhoud is opgenomen.20 

Naast korte verhalen en gedichten bevat het boek informatieve artikelen over onderwerpen 
als het aanleggen van een tuin, kamperen en kunstschatten in Italië. Bijdragen zijn geleverd door 
schrijfsters als A. Norel-Straatsma, Lidy van Eijsselsteijn, Mary Pos, Nynke van Hichtum, Nel van 
der Vlis en Wilma, terwijl ook Diet Kramer zelf voor twee stukken zorgde, het verhaal ‘Eerste 
vacantiedag’, over drie achttienjarige meisjes die genieten van hun eerste vakantiedag, en het eerder 
in De jonge vrouw gepubliceerde artikel over de glasfabriek in Leerdam.21 Bloesem werd door ver-
schillende recensenten, vooral uit protestants-christelijke kring, opgemerkt en over het algemeen 
positief beoordeeld.22 

In dezelfde maand als Bloesem verscheen de bundel kerstverhalen Naar Bethlehems stal met 
daarin van Diet Kramer ‘Kerstfeest in de bedstee’.23 Deze bijdrage past in de reeks schetsjes over 
belevenissen van kinderen waarmee ze haar carrière als schrijfster was begonnen. Het verhaal gaat 
over twee Amsterdamse kinderen die helemaal vol zijn van het kerstfeest dat ze op school hebben 
gevierd. Vooral de kerstboom en het door de juf vertelde kerstverhaal hebben indruk gemaakt. 
Ze hopen thuis ook kerstfeest te kunnen vieren. Daar is echter voor de zoveelste keer een hevige 
ruzie gaande tussen hun ouders en een oom en tante. De kinderen worden meteen naar de bedstee 
gestuurd, waar de oudste het kerstverhaal navertelt en ze samen een kerstlied zingen. Ze voelen zich 

19 Foto: HDC, archief C. Rijnsdorp, collectienr. 215. Een afdruk van de foto is ook aanwezig in het archief van W.A.P. Smit in het LM 
(signatuur: NLMD02 S 06982 III 005). Noch in het archief van P. Korthuys noch in dat van W.A.P. Smit zijn brieven gevonden waarin 
ontmoetingen met Diet Kramer worden genoemd (LM, collecties K 00813 en S 06982). Auco Peter Korthuys, zoon van Pieter Korthuys, 
bevestigde dat geen relevante correspondentie bewaard is gebleven (telefoongesprek d.d. 10 juli 2015).

20 Niet gedateerde brochure over Bloesem (UBA, Bedrijfsdocumentatie uitgeverij Holland, PPA 585 : 8).
21 Bloesem, 1-5, 145-153.
22 Bloesem werd onder meer besproken in Valcooch 6 (1934), nr. 1, 15; Opwaartsche Wegen 11 (1933-1934) 436; De Reformatie (30 novem-

ber 1934, 7) en Heraut (24 november 1933).
23 ‘Kerstfeest in de bedstee’ in: P. de Zeeuw J.G.zn (samenst.), Naar Bethlehems stal : een bundel kerstverhalen (Den Haag 1933), 150-158. 

Naast Diet Kramer werkten aan Naar Bethlehems stal mee: K. ter Beeke, A. van Hoogstraten-Schoch, J. Kalmijn-Spierenburg, J.H. 
Kuyper, J. Lens, A. Norel-Straatsma, L. Penning, P.A. de Rover, Anna Schieber, W.H. Tuinstra-Temminck, A. Wapenaar en P. de Zeeuw 
J.G.zn. In december 1933 verscheen een tweede druk van de bundel.
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veilig bij elkaar en weten zich beschermd door het kerstkind dat is geboren. Het verhaal is daarmee 
vanuit een overtuigend godsdienstig perspectief geschreven, wat opvallend is in een periode waarin 
bij Diet Kramer sprake was van onzekerheid ten aanzien van het geloof. Het lijkt erop dat ze zichzelf 
geen christelijk schrijfster durfde te noemen, maar toch ook haar christelijke afkomst niet kon of 
wilde verloochenen.

Een maand later, in november 1933, verscheen – naast de door Diet Kramer bewerkte en uit het 
Duits vertaalde roman Svizzero van Niklaus Bolt – Kleuters die langs ons gaan, een bundel novellen 
over het kinderleven met daarin opgenomen haar eerder genoemde en geciteerde autobiografische 
verhaal ‘Verlies en winst’, dat een van de weinige stukken is waarover ze zich openlijk positief heeft 
uitgelaten.24 De uitgave werd niet als handelseditie uitgebracht, maar als herinnering ‘aan het feit, 
dat op 20 mei 1933, de tienduizendste abonnee op De jonge vrouw werd ingeschreven’. Als jubileum-
geschenk werd het aangeboden aan lezers die een nieuwe abonnee voor het tijdschrift wisten aan 
te brengen.25 

Als laatste product van haar toenmalige schrijfactiviteiten verscheen in november 1933 het jongens-
boek Razende Roeltje, dat gericht is op de leeftijdsgroep tien tot vijftien jaar, aldus een promotie-
folder die uitgeverij Bosch & Keuning verspreidde.26 Hoofdpersoon is de veertienjarige Roeland 
Westwout die in Australië in alle vrijheid is opgegroeid. Vanwege zijn driftbuien wordt hij door 

24 ‘Verlies en winst’ in: Leentje M. Hagen e.a., Kleuters die langs ons gaan : een bundel novellen. Met 10 portretstudies van Sári Góth en een 
voorwoord van C.M.E. Kuyper (Baarn [1933]) 29-52. Behalve Diet Kramer werkten onder meer aan de bundel mee: Leentje M. Hagen, 
Hendrika Kuyper-van Oordt, Annie M. Ringnalda, Rie Taal, Anne de Vries en J.M. Westerbrink-Wirtz. 

25 Vermelding voor in Kleuters die langs ons gaan.
26 De promotiefolder voor Razende Roeltje bevindt zich in de bedrijfsdocumentatie van uitgeverij Bosch & Keuning (UBA, PPA 52 : 4).

Eerste druk van Razende Roeltje (1933) ( JV).
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zijn vader – zijn moeder is overleden – naar Nederland gestuurd, waar hij gaat wonen bij een oom 
en tante, hun tweelingzonen Ab en Victor (Vic) en de uit Nederlands-Indië afkomstige Timo. Zijn 
vader hoopt dat de omgang met andere jongens en het Nederlandse schoolleven Roeland, die Roel 
wordt genoemd, zullen helpen zijn karakterfout te overwinnen. Natuurlijk gaat dat niet vanzelf en 
steekt zijn drift ook in Nederland regelmatig de kop op. Om die reden wordt hij op school ‘razende 
Roeltje’ genoemd. Er is echter ook veel waardering voor hem, vooral vanwege zijn eerlijke en open 
houding.27 

Net als Stans van de Vijf-jarige en Ons Honk is Razende Roeltje een combinatie van vermaak en ernst. 
Het eerste zit vooral in de schoolbelevenissen van de jongens. Het serieuze aspect betreft  Roelands 
strijd tegen zijn driftbuien, zijn aanpassingsmoeilijkheden alsmede de omgang van de jongens onder 
elkaar. Zo is Vic aanvankelijk behoorlijk jaloers omdat Roeland in veel dingen beter is dan hij. 

Ook in andere opzichten is er verwantschap tussen dit jongensboek en de eerste meisjesboeken 
van Diet Kramer, zij het dat Razende Roeltje duidelijk voor een jongere leeftijdsgroep is bestemd, 
wat bijvoorbeeld blijkt uit een grotere nadruk op concrete gebeurtenissen en minder op gedachte-
stromen. Een punt van overeenkomst is echter de positieve rol van de moederfiguur, in Razende 
Roeltje ingevuld door tante Elsa, die Roeland liefdevol opvangt en hem helpt zijn plaats in het gezin 
te vinden. Verder speelt het verhaal net als bij de twee meisjesboeken in een tamelijk welgesteld 
milieu – er is bijvoorbeeld een dienstmeisje. Wel is hieraan in Razende Roeltje een artistiek aspect 
toegevoegd: oom Albert is musicus/componist en tante Elsa geeft zangles. 

Een overeenkomst met het hierboven genoemde verhaal ‘Kerstfeest in de bedstee’ is de christe-
lijke sfeer. Ook in Razende Roeltje wordt Kerst overtuigend gevierd, met een kleine kerstboom  
– ‘Vader en moeder hielden niet van die groote, bont-verlichte en versierde boomen’ – een kerst-
verhaal, kerstliedjes, het kerstevangelie en een grote onderlinge saamhorigheid.28 Een ander religieus 
aspect is het feit dat Roeland in zijn strijd zijn drift te beheersen regelmatig bidt om steun: ‘God, 
help me om niet weer zo driftig te worden… maak toch dat ik het niet telkens vergeet. Ik wil zoo 
graag ánders zijn… ik wil zoo mijn best doen. Heel erg mijn best doen. Helpt U me. Helpt U me!’29 
Hiermee wordt het idee bevestigd dat Diet Kramer zich weliswaar niet durfde te afficheren als 
christe lijk schrijfster, maar zeker ook geen afstand van het geloof had gedaan. 

Razende Roeltje was van meet af aan succesvol. In november 1934 verscheen een tweede druk, 
terwijl diezelfde maand ook een zogenaamde ‘schooluitgave’ in de nieuwe spelling op de markt werd 
gebracht. Dat laatste ondanks het feit dat Diet Kramer, zoals in hoofdstuk 3 is vermeld, haar collega 
Anne de Vries in december 1931 had laten weten dat het niet haar bedoeling was dat het jongens-
boek waaraan ze werkte als schooluitgave zou worden uitgebracht. Mogelijk had ze wat dat betreft 
haar bezwaar laten varen omdat het een herdruk betrof. De eerste druk van Razende Roeltje was 
immers een gewone boekhandelseditie.30 Deze schooluitgave is tot in de jaren zeventig herdrukt.31 

27 Volgens Edith Vermeulen-Kramer heeft haar vader Jan Kramer model gestaan voor de hoofdpersoon in Razende Roeltje (interview d.d. 
15 juni 2012).

28 Razende Roeltje, 168. 
29 Ibidem, 72.
30 De schooluitgave van Razende Roeltje verscheen in de Lentehof-serie van uitgeverij Bosch & Keuning. 
31 In 1973 verscheen bijvoorbeeld de veertiende druk. 
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Verder werden fragmenten uit het verhaal opgenomen in bloemlezingen en werd het boek nog in 
1962 vertaald in het Duits.32 

Recensenten reageerden enthousiast op Razende Roeltje. Naast de karaktertekening werd de 
combinatie van ernst en vermaak gewaardeerd. Zo schreef schrijfster/critica Marie Schmitz (1883-
1972) in de Nieuwe Rotterdamsche Courant: 

De schrijfster heeft deze [de moeilijkheden en conflicten] met scherp en wijs inzicht, met groot begrip van 
wat het jongenshart beweegt, zijn ambities, zijn liefde, zijn valsche schaamte, zijn zwakheden, zijn verlan-
gens, tot bouwstof van haar verhaal gemaakt. Hierneven is het boek vol frissche jonge vroolijkheid, die 
evenwel nooit zinloos is en nooit den harmonischen toon van het geheel stoort. Het verhaal is gaaf en 
evenwichtig van opbouw. Razende Roeltje moge de hoofdpersoon zijn - hier is elk der jongensfiguren 
scherp getekend en belangrijk. […] Een boek van iemand die schrijven kan en die, bovenal iets te zeggen 
heeft. Een boek om welkom te heten.33 

Die positieve waardering bleef door de jaren heen. Naar aanleiding van de zevende druk werd bij-
voorbeeld in 1951 in De kleine vuurtoren vermeld: ‘Een der beste jongens-karakterverhalen, ernstig 
op de conflicten ingaande en toch vlot en opwekkend van toon en sfeer.’34 De indruk die het verhaal 
op veel lezers heeft gemaakt, blijkt onder meer uit het feit dat in de volksmond de uitdrukking 
‘razende Roeltje’ werd en wordt gebruikt voor iemand die vol vuur op iets reageert. Een voorbeeld 
hiervan is het uit 1941 stammende gedicht ‘Barendje Bombardement’ van Marian Hesper-Sint, 
waarin een moeder zich beklaagt over haar nogal stormachtig levende zoon. Zijn vader, die het 
gedrag van zijn zoon herkent, neemt het echter voor hem op: 

(…)

“Ach wat!” lacht soms vader, “ik was net zo’n vent,
Al heett’ ik geen “Barendje Bombardement”,
Men noemde mij: Razende Roeltje!
’t Gaat later wel over, al geeft het nu last,
Je bindt toch zo’n bengel de benen niet vast,
Die houdt je niet stil op een stoeltje!’

(…) 

32 ‘Sneeuwgevecht’ in: W. Kramer, Leesboek I voor de eerste klas van het Gymnasium, Lyceum of Hogere Burgerschool (Groningen/Batavia 
[1936]) 112-115; ‘Roel in het nauw gedreven’ in: G. Leffertstra (samenst.), Leesboek voor gymnasiaal, middelbaar en voortgezet lager 
onderwijs (Groningen/Batavia 1946) 107-126; ‘Strijd’ in: Leonard Roggeveen (samenst.), Stavast! Deel 1 (Den Haag/Djakarta 1952) 
34-41. Der wütende Roland (Solothurn, [1962]). 

33 Schmitz, ‘[over: Razende Roeltje]’ (bron: http://literom.knipselkranten.nl/jliterom/IndexJs#1_S_razende%20roeltje; geraadpleegd 
9 juli 2015). Andere, eveneens positieve, recensies van Razende Roeltje zijn onder meer: Kluit e.a., De Kleine Vuurtoren (1934) 31; 
[Anoniem], ‘Nieuwe kinderboeken’; [Anoniem], ‘[over: Razende Roeltje]’, Vrije Vogels.

34 Kluit e.a., De Kleine Vuurtoren (1951) 37.
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En in 1973 werd de term gebruikt in een verslag van de voetbalwedstrijd Cambuur - Fortuna SC: 
‘Negentig minuten lang posteerde Fortuna SC tien man rond het strafschopgebied en Cambuur 
mocht als een razende Roeltje aanvallen.’ Of Diet Kramer zich bewust is geweest van de zeggings-
kracht van de titel van haar boek is niet bekend.35 Na de positieve ontvangst van Razende Roeltje 
schreef Diet Kramer nog een vervolg: Roeland Westwout, dat in 1937 verscheen. In hoofdstuk 5 
wordt nader op deze roman voor jongeren ingegaan. 

Huwelijk en zwangerschap
Aannemelijk is dat de band tussen Diet Kramer en Wim Muller na haar komst in Batavia hechter 
werd. Op zeker moment moet bij beiden het verlangen zijn ontstaan om hun relatie een officiëlere 
status te geven, waarbij is voor te stellen dat behalve wederzijdse gevoelens ook druk uit de om -
geving een rol heeft gespeeld. Voordat een trouwdatum kon worden vastgesteld, moest echter eerst 
het huwelijk van Wim Muller en Simonette de Bats worden ontbonden. Het meest waarschijnlijk 
is dat Muller hiertoe het initiatief nam en dat hij daarbij als overspelige echtgenoot de schuld op 
zich nam. Op 7 december 1933 werd het huwelijk vervolgens door de Arrondissementsrechtbank 
Den Haag ontbonden verklaard, waarna de echtscheiding op 6 januari 1934 door een mede werker 
van de Burgerlijke Stand van de gemeente Apeldoorn werd geregistreerd in de kantlijn van de daar in 
1917 opgemaakte huwelijksakte. Daarmee was de echtscheiding een feit en stond niets een huwelijk 
tussen Diet en Wim meer in de weg.36 De voltrekking ervan vond kort daarna al plaats, op 24 januari 
1934, zoals blijkt uit het uit augustus 1936 daterende uittreksel uit het ‘register van huwelijken en 
echtscheidingen voor de Europeanen te Batavia’.37 

Over de viering van de huwelijksdag en de daarbij aanwezige gasten kan alleen maar worden 
gegist. Gegevens hierover zijn niet beschikbaar. Familieleden van Diet waren waarschijnlijk niet 
aanwezig. Haar broer Jan, die eerder ook in Indië had gewoond, was sinds december 1931 weer in 
Nederland gevestigd.38 Mogelijk is het huwelijk in kleine kring gevierd en zijn slechts enkele goede 
vrienden zoals de familie Velsen aanwezig geweest.

Evenmin is bekend hoe de wederzijdse familie op het huwelijk heeft gereageerd. Nazaten uit het 
eerste huwelijk van Wim Muller suggereren dat het een pijnlijke kwestie betrof waarover groten-
deels werd gezwegen in de familie. Als die bewering klopt, dan zal dat destijds waarschijnlijk niet 
gemakkelijk zijn geweest voor Diet Kramer, vooral ook omdat een en ander een negatieve invloed 

35 Hesper-Sint, ‘Barendje Bombardement’; [Anoniem], ‘Volijverig en goed spelend Cambuur loopt zich stuk op hechte FSC-muur’, Leeu-
warder Courant : hoofdblad van Friesland, 12 maart 1973. Overigens verwijst Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal 
(veertiende, herziene uitgave; Utrecht/Antwerpen 2005; 2983) bij de uitdrukking ‘een razende roeland’ naar ‘Orlando furioso’, de hoofd-
persoon van het gelijknamige zestiende-eeuwse epos van Ludovico Aristo. Het is natuurlijk mogelijk dat Diet Kramer de naam Roeland 
en zijn bijnaam ‘razende Roeltje’ heeft ontleend aan dit gedicht. Of ze het gedicht kende, is echter niet bekend.

36 De echtscheidingsbeschikking die destijds is opgemaakt door Arrondissementsrechtbank Den Haag is niet beschikbaar, omdat bij het 
bombardement op het Bezuidenhout op 3 maart 1945 de archieven van de rechtbank (met uitzondering van de strafzaken) verloren zijn 
gegaan (bron: http://www.gahetna.nl/vraagbaak/onderzoeksgids/ik-zoek-echtscheiding-uit-periode-1838-1939#procedure; geraad-
pleegd 16 juni 2015). Zie ook: http://denhaag.digitalestamboom.nl/(S(tu5lxfqc4hpjfuvm53jkhbqh))/scan.aspx?book=R&id=701418 
(geraadpleegd 16 juni 2015). De huwelijksakte met daarop de aantekening over de echtscheiding bevindt zich in het CODA Archief en 
Kenniscentrum te Apeldoorn; een scan van deze akte is op 18 juni 2015 per e-mail beschikbaar gesteld.

37 Dit uittreksel bevindt zich in het familiearchief (LeM). Mogelijk is dit uittreksel aangevraagd met het op oog op de verlofperiode die het 
gezin Muller-Kramer in 1936-1937 in Nederland doorbracht. 

38 Levensverhaal Jan Kramer (EVK).
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kan hebben gehad op het contact met de kinderen van haar echtgenoot, vooral met Willy en Jan die 
bij hun moeder, Simonette de Bats, in Nederland woonden. Overigens is niet waarschijnlijk dat de 
hele familie De Bats Diet Kramer een kwaad hart toedroeg. Zo kwam Simonettes broer Ab samen 
met zijn vrouw Floor wel eens op bezoek bij zijn ex-zwager en diens nieuwe vrouw.39 En dan is er nog 
een uitspraak van Wim Noordeman, een jeugdvriend van Diets zoon Lex Muller. Hij stelt dat Lex 
ooit heeft verteld dat Diet Kramer als dochter van een eenvoudige middenstander niet echt in de 
smaak viel bij de Mullers, die enkele treden hoger op de maatschappelijke ladder stonden. 

Toch lijkt van een afwijzende houding geen sprake te zijn geweest bij Anna Muller-Hartman, de 
moeder van Wim Muller. Zoals vermeld had zij vóór de komst van Diet Kramer al belangstellend 
bij haar zoon geïnformeerd of hij een goede vrouw op het oog had. En toen Diet Kramer er eenmaal 
was, betrok zij haar toekomstige schoondochter in de brieven aan haar kleinzoon Guus. Zo schreef 
ze hem in december 1933 over een brief die ze met de ‘Post Jager’ had meegegeven ‘voor je vader, de 
freule en voor jou’.40 Deze vermelding lijkt niet alleen een aanwijzing dat moeder Muller de geliefde 
van haar zoon accepteerde, maar ook dat Diet Kramer op hetzelfde adres als Wim Muller en zijn 
zoon woonde. 

In Nederland werd het huwelijk aangekondigd via een advertentie in het Algemeen Handels-
blad.41 Uit het familiebericht blijkt dat het paar – en natuurlijk ook Guus Muller – inmiddels was 
verhuisd naar Loemadjangweg 1, een paar straten verderop. In de maanden daarna moet opnieuw 
een verhuizing hebben plaatsgevonden, want uit brieven die in het voorjaar van 1934 vanuit Neder-
land zijn verstuurd, blijkt dat Wim en Diet toen op het wat oostelijker gelegen adres Boxlaan 13 – in 
een meer parkachtige omgeving – woonden, met als buurman een piloot die er plezier in had om 
bij gelegenheid over hun huis te vliegen.42 Een foto uit 1937, met het onderschrift ‘De bungalow, 
waarin “De Bikkel” voor een groot deel geschreven werd’, laat een mooi gelegen woning in het groen 
zien.43 Later werd een van de naastgelegen huizen bewoond door een Engelse familie.44 Al met al 
was duidelijk sprake van een van de betere Europese wijken. 

39 Gerda Muller, dochter van Guus Muller, liet bijvoorbeeld weten dat haar meeste familieleden niets van Diet Kramer en haar kinderen 
wilden weten, omdat de kwestie gevoelig lag (e-mail Gerda Muller, d.d. 25 maart 2015). Andere bronnen over reacties van de familie De 
Bats c.q. Muller op het huwelijk van Diet Kramer en Wim Muller zijn niet beschikbaar. Brief van Diet Kramer aan Guus Muller, d.d. 
21 juni 1934 (WiM). 

40 Interview Wim en Jeanne Noordeman, d.d. 4 maart 2016. Brieven van Anna Muller-Hartman aan Wim Muller, d.d. 11 juni 1933 (GeM), 
en aan Guus Muller, d.d. 17 december 1933 (WiM). De Postjager was een door de Panderfabriek te Den Haag ontwikkeld postvliegtuig 
dat met minder vlieguren dan de toen beschikbare passagiersvliegtuigen de reis naar Nederlands-Indië zou kunnen maken. De eerste 
vlucht vond plaats op 9 december 1933. Deze mislukte echter door motorpech (bron: http://www.snip-fan.nl/node/21; geraadpleegd 
3 augustus 2015). In haar brief aan Guus Muller schrijft Anna Muller-Hartman dat ze het jammer vindt dat de vlucht is mislukt. Ze had 
immers ook een brief aan de Postjager meegegeven (WiM). 

41 De aankondiging is geplaatst in het Algemeen Handelsblad van 24 januari 1934.
42 Simonette de Bats schrijft bijvoorbeeld in een brief aan haar zoon Guus Muller, d.d. 30 mei 1934, dat zijn broer Jan genoten had van 

Guus’ ‘laatste brief over de piloot van de Boxlaan’. Jan Muller vraagt in een brief van dezelfde datum of Guus het leuk vindt dat ‘die piloot 
naast jullie woont en over het huis vliegt’ (WiM). Uit de geboorteaankondiging van Diedie Muller blijkt dat het nieuwe adres Boxlaan 13 
is (Bataviaasch Nieuwsblad, 19 oktober 1934).

43 Verbeek, ‘Diet Kramer’.
44 Brief van Wim Muller aan Guus Muller, d.d. 14 augustus 1934 (WiM).
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Kort na de huwelijksvoltrekking werd Diet Kramer zwanger. Was dat de reden dat Guus Muller op 
30 mei 1934 alsnog naar Nederland vertrok? Of had zijn vertrek te maken met het contact tussen 
hem en zijn stiefmoeder? Moeder Muller-Hartman had in haar brief van 11 juni 1933 immers gere-
fereerd aan het feit dat haar zoon haar eerder had geschreven dat als Guus niet met een eventuele 
stiefmoeder zou kunnen opschieten dat hij dan toch nog naar Nederland zou gaan. De eerste ver-
klaring lijkt meer aannemelijk dan de tweede, omdat de brieven die Diet Kramer aan ‘Lieve Guussie’ 
stuurde geen enkele aanwijzing bevatten die duiden op een vertroebelde verhouding.45 Integendeel, 
de toon van de brieven is uitgesproken hartelijk. ‘We hebben wat vaak aan je gedacht en je gemist… 
iedere keer als we op tijd aan tafel gingen’, schreef ze Guus een paar weken na zijn vertrek.46

Een aanduiding dat de verstandhouding tussen Diet Kramer en Guus Muller goed was, is ook 
het feit dat Guus, toen hij pas terug was in Nederland, een kort bezoek bracht aan haar moeder, 
Jacoba Kramer-Ipenburg. Diet Kramer stelde dit duidelijk op prijs: ‘(…) je begrijpt wat het voor 
mijn moeder is iemand te spreken die precies weet hoe wij hier leven.’ 

Opvallend detail in enkele brieven is dat Diet Kramer zich soms tegenover haar zestienjarige 
stiefzoon behoorlijk negatief uitliet over mensen die ze kende. Over een etentje bij ‘Zeylemaker’, te 
weten prof. mr. H. Zeylemaker Jzn., de toenmalige voorzitter van de Carpentier Alting Stichting, 
schreef ze: ‘Brrrr, een corvée zooiets!’ En over een telefoongesprek met een gemeenschappelijke ken-
nis: ‘Je weet hoe lang van stof ze is. En als-maar zwaar paedagogisch!’ Ook vroeg ze of Guus op zijn 

45 Ook Wim Muller noemde in de aanhef van zijn brieven zijn zoon vaak ‘Guussie’. Brief van Diet Kramer aan Guus Muller, d.d. 7 augus-
tus 1934 (WiM). 

46 Brief Diet Kramer aan Guus Muller, d.d. 21 juni 1934 (WiM).

Bungalow van het gezin Muller-Kramer aan de Boxlaan 13 te Batavia, ca. 1935 (foto: Nationaal Archief/Collectie Spaarne stad).
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nieuwe school, vermoedelijk het Vrijzinnige Christelijk Lyceum in Den Haag, les had van een leraar 
met de naam J.N. Schipper. ‘Ik heb destijds Latijnsche les van hem gehad. Is ’t nog zoo’n akelig, bleek, 
miezertje.’47 In opvoedkundig opzicht klinken deze vragen en opmerkingen thans weinig  correct. 
Misschien moeten ze gezien worden als een poging tot het onderstrepen van een amicale band. 

Een geheel andere, meer belerende toon sloeg Diet Kramer overigens aan in haar eerste brief 
aan Guus, die hij onderweg naar Nederland ontving. Uit dit epistel blijkt dat ze zich bewust was 
van het lastige parket waarin haar stiefzoon zich in Nederland bij zijn moeder zou bevinden. Het 
nieuwe huwelijk van zijn vader zou wellicht aanleiding zijn voor onaangename gesprekken. Ze waar-
schuwde Guus dan ook: 

Zeg Guus, één ding moet me nog van ’t hart. Je bent geen klein kind meer en straks in Holland zal je 
 misschien wel eens een nare opmerking of onjuiste opmerking over hier hooren. Denk er om joggie, wat er 
van mij gezegd wordt, gaat je niet aan, daar hoef je je nooit wat van aan te trekken, maar nooit wat van je 
vader laten zeggen, hoor! Voor hem moet je ’t altijd ridderlijk opnemen, want heusch Guus, (Later als je 
volwassen bent, praten we nog wel eens samen) maar jullie kinderen, mogen hem nooit iets verwijten. Hij 
heeft voor jullie gedaan wat hij menschelijkerwijs gesproken, doen kon. Denk daar om, hoor! Juist op jou 
reken ik daar in, tegenover Willy en Jantje later.48 

Ook Simonette de Bats liet zich al voor zijn aankomst tegenover Guus uit over dit onderwerp. Uit 
haar woorden blijkt dat de kwestie moeilijk voor haar was en dat ze veel dingen niet begreep. Op de 
dag van zijn vertrek uit Indië schreef ze haar zoon: 

Vanmorgen precies 6 u. werd ik wakker, je vertrok. ’t Werd me akelig weemoedig om vader. Mijn God, hoe 
is ’t toch mogelijk dat die man alles van 16 jaren lang van zich af kan schuiven als iets dat voorbij is. En toch 
geloof ik, dat hij een stuk van zichzelf prijs geeft aan ons. ’t Kan niet anders, hij schuift het af en gaat verder. 
Ik heb toch zoo’n meêlij met hem, zoo’n groot meêlij. Als ’t hem nu maar goed gaat verder, anders zou ’t 
heelemaal vreeselijk zijn.49 

De moeder van Wim Muller besefte eveneens dat het vertrek van Guus veel voor haar zoon moet 
hebben betekend, maar terwijl het medelijden van Simonette in haar brief aan Guus nogal over-
dreven en daardoor niet geheel oprecht aandoet, toont Anna Muller-Hartman zich welgemeend 
meelevend, waarbij zij zich ook bewust lijkt van de positie van Diet Kramer. Ze schrijft aan Guus: 

Het is verdrietig voor je Vader en ook voor [jou] van je Vader te moeten scheiden en de vrouw van je Vader 
doet het ook veel leed dat je naar Holland moest gaan. Het doet ook veel verdriet dat je niet bij je Vader 
kon blijven. Ik hoop dat je het in Holland ook naar je genoegen zult hebben.50

47 Brief van Diet Kramer aan Guus Muller, d.d. 7 augustus 1934 (WiM). Onbekend is waar Diet Kramer lessen Latijn heeft gevolgd. 
48 Ongedateerde brief van Diet Kramer aan Guus Muller, geschreven kort na 31 mei 1934 (WiM).
49 Brief van Simonette de Bats aan Guus Muller, d.d. 30 mei 1934 (WiM). 
50 Brief van Anna Muller-Hartman aan Guus Muller, d.d. 14 juni 1934 (WiM). 

0260_Duiff_DietKramer.indb   210 02-02-18   09:54



211

Kort na het vertrek van Guus logeerden Diet en Wim Muller-Kramer op de theeplantage van 
ene Karel Posthumus – een neef van de met hen bevriende kapitein Egmond van m.s. Marnix van 
St. Aldegonde van de Stoomvaart Maatschappij Nederland – die gelegen was op de ruim 2000 meter 
hoge berg Patoea, waar het klimaat een stuk koeler was dan in de stad. Wim Muller spreekt in een 
brief aan Guus van ‘een boffertje voor de freule en mij’.51 Zijn vrouw zal het met hem eens zijn 
geweest, want uit een volgende brief aan Guus blijkt hoezeer de warmte in Batavia op hen drukte: 
‘Het is hier als-nog smoorwarm. Het kentert steeds en ook je vader begint smalletjes te zien van 
behoefte aan de kou en berglucht.’ 

Uit diezelfde brief blijkt ook een komen en gaan van bezoek. Zo waren ‘tante Jettie en oom 
Frits + oom Ab + tante Floor’ hun gasten geweest, waarbij het jammer was dat Guus er niet bij was, 
aldus Diet Kramer. Verschillende malen liet ze Guus weten dat hun leven rustig verliep en dat zowel 
zijn vader als zijzelf hard aan het werk was. Ze wilde ‘voor de komst van Mari-Anne’ – een samen-
trekking van de beide tweede voornamen van Diet Kramer en Wim Muller die doet vermoeden dat 
er op een dochter werd gerekend? – een nieuw boek af hebben.52 

Aldus werden zowel door Diet Kramer als door Wim Muller regelmatig brieven naar Neder-
land gestuurd. De meeste van de bewaard gebleven epistels zijn gericht aan Guus. Een aantal ervan 
vertelt over gebeurtenissen die destijds in de stad plaatsvonden, zoals de ‘troepenrevue’ op 27 augus-
tus 1934 op het Koningsplein-Noord, een spektakel waaraan landingsdivisies van de Koninklijke 
Nederlandse Marine en alle troepen van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger meededen. 
Het evenement trok zoveel publiek dat de Priokweg verstopt raakte, wat een blokkade opleverde 
voor de militaire transportwagens. Dat ontlokte Diet Kramer de opmerking, ‘dat we oorlog zouden 
kunnen voorkomen door er naar te gaan kijken en dus voldoende in den weg te loopen!!’. Die week 
werd ook de verjaardag van Koningin Wilhelmina gevierd en deed het Bataviaasch Lyceum mee 
aan een vijfkamp voor middelbare scholen op de Pasar Gambir, wat twee vrije dagen opleverde. 
Het kwam er echter niet van om aankopen te doen op de jaarlijkse markt op het Koningsplein, 
omdat hun financiële omstandigheden dat volgens Wim Muller niet toelieten.53 Dat laatste zou 
verband kunnen houden met de financiële verplichtingen jegens zijn ex-vrouw en zijn drie kinderen 
in Nederland. Ook uit andere brieven blijkt dat het gezin Muller-Kramer (soms) krap bij kas was.54 

Ondertussen vorderde de zwangerschap. Die lijkt niet gemakkelijk te zijn verlopen, want op 
zeker moment kreeg Diet Kramer blindedarmontsteking met als complicatie buikvliesontsteking, 

51 Brief van Wim Muller aan Guus Muller, d.d. 6 juni 1934 (WiM).
52 Brief van Diet Kramer aan Guus Muller, d.d. 21 juni 1934 (WiM). ‘Oom Ab + tante Floor’ verwijst, zoals gezegd, naar Ab de Bats, een 

broer van Simonette, en zijn vrouw. Wie ‘tante Jettie en oom Frits’ zijn, is niet bekend. Ook is niet duidelijk aan welk boek Diet Kramer 
toen werkte, mogelijk De Bikkel of Vechters, die beide in 1935 verschenen.

53 De Indische Courant, 16 augustus 1934. Brief van Wim Muller aan Guus Muller, d.d. 28 augustus 1934 (WiM). De Pasar Gambir werd 
jaarlijks van eind augustus tot begin september – bij elkaar zo’n twaalf dagen – georganiseerd op het Koningsplein in Batavia. Daarbij 
werd het bij de jaarmarkt betrokken gebouwencomplex ieder jaar in een andere stijl opgetuigd. Het doel van de Pasar Gambir was in de 
eerste plaats het bevorderen van de inheemse nijverheid, landbouw, veeteelt, visvangst en handel. Daarnaast waren westerse en Chinese 
ondernemers aanwezig om handelswaren ten toon te stellen en te verkopen (bron: Anoniem, Batavia als handels-, industrie- en woonstad, 
171). Qua karakter en sfeer is de Tong Tong Fair (voorheen Pasar Malam Tong Tong en Pasar Malam Besar), die sinds 1959 jaarlijks in 
Den Haag op het Malieveld wordt georganiseerd, een voortzetting van de Pasar Gambir (bronnen: http://tongtongfair.nl/hoe-oost-
naar-west-kwam/ en http://tongtongfair.nl/short-history/; geraadpleegd 12 oktober 2017).

54 Zo schreef Wim Muller in de zomer van 1935 aan Guus dat ze niet op vakantie gingen vanwege ‘gebrek aan middelen’ (brief Wim Muller 
aan Guus Muller, d.d. 24 mei 1935 (WiM)).
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waarna een operatie volgde. Bovendien liep ze enkele weken voor de bevalling door het eten van gar-
nalen een voedselvergiftiging op en werd ze in het ziekenhuis opgenomen, omdat de artsen dachten 
dat de baby bij de geboorte geel zou zien.55 Wim Muller schreef er op 16 oktober 1934 over aan zijn 
oudste zoon: 

Vorige week kon ik geen brief schrijven doordat we het druk hadden met vergiftiging. De freule en ik waren 
beiden Dinsdag zóó ziek, dat ik voorstelde maar samen naar een ziekenhuis te gaan. Ik was Woensdag weer 
heelemaal in orde, althans schijnbaar, maar de freule was Donderdag nog zóó weinig beter, dat ik den dokter 
liet komen, die opname in Carolus noodzakelijk vond. En dus is onze freule sinds Donderdagavond weer 
terug bij de nonnetjes, die haar als een oude vriendin hebben verwelkomd. Je zult wel trotsch zijn als je 
hoort, dat een van de eerste dingen, welke de freule opmerkte bij haar vertrek naar Carolus was: “gek, dat 
Guus er nu niet is.” Intusschen is het een nare geschiedenis voor ons. Wegens een hevige galaandoening 
moet de freule stil blijven liggen en dieet houden en misschien zal ze nu wel in één stuk door in het zieken-
huis moeten blijven totdat ze met je broertje of zusje thuis kan komen. Zelf heb ik Zaterdag en Zondag een 
nieuwe uitbarsting der vergiftiging gehad, welke ik nu echter met wonder-olie hoop overwonnen te hebben. 
Gelukkig is intusschen de najaarsvacantie begonnen en kan ik ’s morgens en ’s avonds naar Carolus gaan.56

Twee dagen na het schrijven van deze brief was het zo ver: na een voorspoedige bevalling werd op 
18 oktober 1934 gezond en wel dochter Diet Marion, roepnaam Diedie, geboren.57

Zo was Diet Kramer in minder dan een jaar tijd zowel echtgenote als moeder geworden. In slechts 
één egodocument heeft ze iets over haar huwelijk gezegd, namelijk omstreeks 1954 in het niet gepu-
bliceerde ‘Kort geding’: ‘Dan: opnieuw de oudere man en Indië. Maar helaas geen beschermende 
liefde van een ander, al is die liefde ook nog zo groot en hecht en waarachtig.’ Die woorden duiden 
op een sterke band tussen beide echtelieden. Maar ook maakt die passage duidelijk dat Diet Kramer 
behoefte had aan bescherming en dat ze – terugblikkend – die in haar ogen niet voldoende kreeg. 
Waartegen zocht ze bescherming? Tegen zichzelf, tegen haar wisselende gemoedsstemmingen en 
haar onzekerheden? Of zocht ze bescherming tegen de buitenwereld, tegen de sociale verplich-
tingen die het huwelijk met een gerespecteerd echtgenoot als Wim Muller met zich meebracht, 
zoals ontmoetingen met diens collega’s. Het is allemaal niet bekend. Dat maakt het ook moeilijk te 
bepalen in hoeverre op de verbintenis van Diet Kramer en Wim Muller de term ‘koloniaal huwelijk’ 
van toepassing is, zoals Eveline Buchheim die gebruikt voor huwelijken van Europeanen in Neder-
lands-Indië tussen de jaren twintig en vijftig vanwege het feit dat die huwelijken ‘verankerd zijn in 

55 Informatie van Diedie Muller, e-mail d.d. 29 november 2012. In het interview met Marijke van Raephorst vertelde Diet Kramer dat ze, 
toen ze net in Indië was, veel ziek was geweest. Wellicht doelde ze daarbij op de complicaties tijdens haar zwangerschap (Van Raephorst, 
‘Diet Kramer’).

56 Brief van Wim Muller aan Guus Muller, d.d. 16 oktober 1934 (WiM). Met het ‘Carolus’ wordt het Missieziekenhuis Sint-Carolus 
bedoeld, dat gevestigd was aan Salemba, niet ver van de Boxlaan waar Diet Kramer en Wim Muller woonden (bron: http://www. 
indischekamparchieven.nl/nl/zoeken?mivast=963&miadt=963&miahd=209032662&miaet=14&micode=kampen&miview=ika2; 
geraadpleegd 16 augustus 2015).

57 Opvallend is dat Diedie dezelfde initialen heeft als Diet Kramer. Zoon Lex, die op 2 augustus 1936 is geboren, werd voluit Willem 
Alexander genoemd, dus met dezelfde initialen als zijn vader Willem Anne. Wim Muller noemde zijn dochter ook wel Diedeltje, zoals 
blijkt uit zijn brief aan Guus Muller, d.d. 24 mei 1935 (WiM). 
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de specifieke locatie Nederlands-Indië en binnen een context van machtsverhoudingen in termen 
van gender, kleur en klasse lijken te opereren’.58 Verderop in dit hoofdstuk zal dit thema, mede in 
verband met een meer algemeen beeld van het leven van Diet Kramer in Nederlands-Indië, nader 
worden uitgewerkt.

Boekenweekgeschenk 1934
De grote veranderingen in het leven van Diet Kramer – haar huwelijk en (aanstaand) moederschap 
– hadden ongetwijfeld hun weerslag op haar schrijfactiviteiten. Ze was dan wel bezig aan een nieuw 
boek, zoals Wim Muller aan zijn zoon schreef, maar van publiceren kwam het in 1934 niet. Een 
uitzondering was het door haar vertaalde Der handen dwang van Gustav Schroër, dat in oktober 
1934 werd uitgebracht en goed werd ontvangen.59 

Wat betreft schrijven en publiceren mag er dan in 1934 sprake van een onderbreking zijn 
geweest, dat betekende niet dat het helemaal stil was rond het schrijverschap van Diet Kramer. Ter 
gelegenheid van de Boekenweek, die dat jaar van 28 april tot en met 5 mei plaatsvond, werd als 
geschenk voor de boekenkopers een door C.J. Kelk samengesteld mapje met twaalf fotokaarten van 
schrijvers uitgegeven.60 Tot de geportretteerden behoorde ook Diet Kramer, en dat kan opvallend 
worden genoemd omdat ze op dat moment slechts twee meisjesboeken, één roman en een bundel 
novellen had gepubliceerd.61 Een bescheiden productie, zeker in vergelijking met die van de meeste 
andere geportretteerden, onder wie Anthonie Donker, Antoon Coolen, A. den Doolaard, G. van 
Nes-Uilkens en Johan Fabricius. Maar wellicht was het aantal boekpublicaties niet het belangrijk-
ste criterium bij de selectie, want het mapje bevatte ook fotokaarten van Eva Raedt-de Canter, Fré 
Dommisse en A. Viruly, eveneens auteurs met in 1934 een nog weinig omvangrijk oeuvre. 

In ieder geval kan het feit dat een portret van Diet Kramer werd geselecteerd voor deze serie 
kaarten, worden gezien als een blijk van erkenning van haar schrijverschap en vooral van haar positie 
als geliefde publieksschrijfster. Die erkenning van haar schrijverschap is misschien niet zo vreemd 
gezien de betrokkenheid van Kelk bij de samenstelling van het mapje. Hij was immers een van de 
weinigen uit de hoek van de officiële letterkunde die een bespreking aan Begin had gewijd en die 
bovendien redelijk positief over het boek was geweest. Ook had hij daarbij verwachtingen uitge-
sproken ten aanzien van de ontwikkeling van haar schrijverschap.62 Het tweede punt – de erkenning 
van haar positie als populair schrijfster – is echter in de context van het Boekenweekgeschenk 1934 
wellicht van groter belang. De fotokaart van Diet Kramer kan namelijk vooral in verband worden 
gebracht met het doel van dit geschenk, het bereiken van een breed publiek. ‘En in deze kringen 
is het portret der “sterren” een begeerd bezit’, aldus een redacteur van Het Nieuwsblad voor den 
Boekhandel.63 Daarmee lijkt het Boekenweekgeschenk 1934 aan te sluiten bij de in hoofdstuk  3 

58 Buchheim, Passie en missie, 19.
59 Gustav Schroër, Der handen dwang (Amsterdam [1934]). Een recensent in Nederland (86 (1934), nr. 12, 1069-1070) spreekt van ‘dit 

voortreffelijk vertaalde boek’. 
60 Het geschenk werd cadeau gedaan bij aankoop van fl. 2,50 aan boeken.
61 Achter op de fotokaart staan de vier titels vermeld. Vermoedelijk was bij de samenstelling van het mapje Razende Roeltje nog niet verschenen. 
62 Kelk, ‘[over: Begin]’.
63 Geciteerd in De Bakker en Arnolds, De vijftig boekenweekgeschenken 1932-1985.
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 besproken toenmalige ontwikkelingen ten aanzien van de popularisering van kennis en cultuur. 
De keuze om naast enkele gevestigde literaire auteurs als Anthonie Donker en C.J. Kelk verschil-
lende auteurs van populaire literatuur op de fotokaarten af te beelden, onder wie Diet Kramer, G. 
van Nes-Uilkens, Johan Fabricius en A. Viruly, past daarbij. 

Zoals het met vrijwel alle democratiserende ontwikkelingen op het gebied van cultuur ging, was 
er behoorlijk wat kritiek op het Boekenweekgeschenk 1934. Die kritiek betrof onder meer de aard 
van het geschenk, het fotomapje. ‘Publiek, pers en boekhandel vonden de waarde van het mapje nihil 
en niet opwegen tegen de twee eerdere geschenken’, schrijven Kees de Bakker en  Herman Arnolds in 
De vijftig boekenweekgeschenken 1932-1985. De fotokaarten riepen bij sommigen associaties op met 
‘bakvischjes, die filmfoto’s verzamelen’, en dat had natuurlijk weinig met boeken te maken. Achteraf 
gaf men de voorkeur aan een bundel novellen of autobiografieën dan wel een letterkundige almanak 
of kalender.64 

Negatief commentaar was er zeker ook van de kant van vertegenwoordigers van de hoge letter-
kunde. Een voorbeeld is Menno ter Braaks nogal spottende bespreking in Het Vaderland. Na een 
opsomming van de geportretteerde auteurs schrijft hij: ‘Zeven heeren dus tegen vijf dames. Is dit 
niet onbillijk ten opzichte van de litteraire verhoudingen hier te lande?’ Deze uithaal naar de in zijn 
ogen grote groep – onbeduidende – vrouwelijke auteurs in Nederland vervolgt hij met: 

Slechts 4 letterkundigen zijn gebrild (3 moderne brillen, 1 fokje). Bijzondere kenteekenen: Antoon  Coolen 
– artistieke das, A. Viruly – uniformstrepen op de mouwen, Fré Dommisse – ritssluiting jumper, A. den 
Doolaard – zonnige glimlach, Leo Ott – geene. Johan Fabricius poseert voor onzen fotograaf op ski’s in de 
eeuwige sneeuw, waar hij even op adem komt tusschen zijn laten voorjaars- en zijn vroegen herfstroman. 
C.J. Kelk lijkt na het verschijnen van zijn portret in “Erts 1926” wonderbaarlijk afgevallen. Eva Raedt-de 
Canter staart naar een ver doel (Huwelijk? Bohème? Internaat? Geboorte?). Anthonie Donker leunt in de 
clubfauteuil van zijn gevoelens, terwijl zijn oogen ons groot aanstaren: is het verwijt, is het sympathie, of is 
het slechts de lens van het toestel?

Tot slot concludeert Ter Braak nogal cynisch: ‘Alles bij elkaar een geschenk van groote psycholo-
gische en documentaire waarde, in fraaien koperdiepdruk uitgevoerd.’65

Diet Kramer wordt in deze kritiek ‘gespaard’. Zij wordt echter wel genoemd door columnist 
‘ Spotter’ in het Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad, die in zijn stuk een uit Indië over-
gekomen vriend commentaar laat geven bij de foto’s van ‘Onze Onsterfelijken’. Terwijl de betref-
fende vriend  Anthonie Donker ‘een clown’ noemt en Johan Fabricius ‘een Hongaarsche kroonpre-
tendent’, denkt hij bij de kaart van Diet Kramer, zonder haar naam te kunnen lezen, aanvankelijk 
met ‘een Duitsche actrice uit de operette-film’ van doen te hebben, maar in tweede instantie raadt 
hij: ‘of neen wacht ‘s, is ’t niet soms het jeugdportret van die schrijfster van – ja hoe heet dat ook 

64 Ibidem. De twee eerdere geschenken waren boekuitgaven: in 1930 verscheen ter gelegenheid van de in dat jaar georganiseerde Boekendag 
De uitgever en zijn bedrijf van J. Tersteeg (Amsterdam 1930) en in 1932, bij de eerste echte Boekenweek, was er de uitgave Geschenk : Bijdra-
gen van Nederlandsche schrijvers en schrijfsters, bijeengebracht ter gelegenheid van de Nederlandsche Boekenweek 7-14 mei 1932 (Z.pl. 1932).

65 Ter Braak, ‘Twaalf letterkundigen in beeld’.
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weer – van “Opstandigen, het meest gelezen boek van Holland’, waarna Spotter zijn vriend erop 
attendeert dat ‘dit boek al sinds lang door nieuwe “meest gelezen” boeken was gevolgd’.66 

Weinig positief is ook Anton van Duinkerken: ‘De interessante portrettencollectie zal onge-
twijfeld liefhebbers trekken, zelfs al zullen de meest smaakvolle dier dilettanten dankbaar doch 
onvoldaan de wel wat goedkoope reproductiewijze beschouwen, toegepast bij het vervaardigen van 
dit cadeautje.’67 Al met was de waardering voor het Boekenweekgeschenk 1934 gering en werd er 
door veel critici de draak mee gestoken. 

Hoe het fotomapje in Nederlands-Indië is ontvangen is onbekend. Evenmin zijn gegevens 
beschikbaar over de reactie van Diet Kramer op het mapje, in het bijzonder op het feit dat ook haar 
portret erin was opgenomen. Mogelijk ging de Boekenweek 1934 grotendeels aan haar voorbij door 
zwangerschaps- en gezondheidsperikelen en het toen ophanden zijnde vertrek van Guus. 

66 De column van ‘Spotter’ is opgenomen in het Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad van 28 april 1934 (vindplaats: Amsterdam, 
Stichting CPNB, Collectie Herman Arnolds, map 3).

67 Van Duinkerken, ‘Boekenweek in Nederland’.

Portretkaart behorende bij het Boekenweekgeschenk 1934 ( JV). 
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Twee nieuwe romans
Kwam het in 1934 niet tot publiceren, in 1935 was dat wel het geval. Maar liefst twee romans zagen 
het licht. In februari verscheen Vechters en in september De Bikkel.68 Een praktische vraag is daarbij 
hoe Diet Kramer vanuit Indië het contact met haar uitgevers in Nederland onderhield. Waarschijn-
lijk zijn er heel wat brieven over en weer verstuurd en misschien was er af en toe telefonisch contact. 
Drukproeven zullen eveneens zijn toegestuurd, hetzij per mailboot hetzij per luchtpost. Maar meer 
dan het doen van gissingen hierover is niet mogelijk, want er is, voor zover bekend, geen enkel spoor 
van het contact met de verschillende uitgevers bewaard gebleven.69

Opvallend is dat Vechters niet verscheen onder de naam Diet Kramer maar onder het pseudoniem 
Dingena de Pater, wat ontleend is aan de naam van haar grootmoeder aan moederskant. Een moge-
lijke verklaring hiervoor is dat Vechters werd uitgebracht door uitgeverij Bosch & Keuning, terwijl 
uitgeverij Holland op dat moment doende was met de productie van De Bikkel. Voorstelbaar is dat 
de twee uitgeverijen bezwaar hadden tegen het gebruik van dezelfde auteursnaam, waarbij Holland 
de naam Diet Kramer claimde omdat Begin ook bij deze uitgeverij was verschenen.70 

Voor uitgeverij Bosch & Keuning was het gebruik van de onbekende schrijversnaam in ieder 
geval aanleiding om er onder de kop ‘Wie is Dingena de Pater?’ aandacht aan te besteden in haar 
tijdschrift De Libel. ‘Niemand heeft ooit van Dingena de Pater gehoord’, schrijft een anonieme 
redacteur, waarna hij of zij vervolgt: 

Het is in de litteraire wereld een geheel onbekende naam, maar toch snapt ieder, die een klein beetje op de 
hoogte is van wat er in de boekenwereld te koop is, dat we hier niet te doen hebben met een nieuwe schrijf-
ster, een schrijfster die met deze roman debuteert, zoals dat genoemd wordt. Men ziet direct bij het lezen 
van de eerste pagina’s al, dat hier een schrijfster aan het woord is, die gewend is de pen te voeren, die met 

68 Een aankondiging van Vechters werd opgenomen in De Libel : maandschrift voor deze tijd, 1 (1935), februari, 3. De Bikkel werd aangekon-
digd in Nieuwsblad voor den Boekhandel, 102 (1935), nr. 64. Het eerste hoofdstuk van De Bikkel werd, waarschijnlijk ter promotie, vlak 
vóór of vrijwel gelijktijdig met de boekpublicatie, opgenomen in Opwaarstche Wegen, 12 (1934-1935) 220-227. 

69 Noch in het Literatuurmuseum noch in de bedrijfsdocumentatie van de verschillende uitgeverijen bij de Bijzondere Collecties van de 
UBA is correspondentie aangetroffen tussen Diet Kramer en haar uitgevers.

70 Overigens was Razende Roeltje in 1933 wel onder haar eigen naam verschenen bij uitgeverij Bosch & Keuning, maar omdat er in dat jaar 
geen boek van Diet Kramer verscheen bij Holland, zal dat toen wellicht geen onderwerp van discussie zijn geweest. Bovendien was de 
doelgroep van Razende Roeltje een andere dan die van Begin en Vechters.

Diet Kramer, ca. 1935 (LeM).
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groot gemak de technische en literaire moeilijkheden van de romankunst overwint, wier conceptie en stijl, 
karakterbeelding en milieutekening de hand van de “arrivé” verraden. 

Het zijn woorden die laten zien dat er Bosch & Keuning veel aan gelegen was om de lezers te over-
tuigen van de ervaring en kwaliteit van de auteur van Vechters. Uit het vervolg blijkt dat de uitgeverij 
het jammer vond dat onbekend moest blijven wie er achter het pseudoniem schuilging: ‘We zou-
den het zo graag zeggen, maar…. ons is zeer nadrukkelijk het zwijgen opgelegd, we mogen het niet 
zeggen, dus zwijgen wij!’ Wie dat zwijgen heeft opgelegd, is niet vermeld, maar niet ondenkbaar 
is dat dit verzoek – of misschien wel deze eis – afkomstig was van J.B. van Ulzen, de directeur van 
uitgeverij Holland. Toch probeerde uitgeverij Bosch & Keuning er een positieve draai aan te geven 
door de vraag op te werpen of het wel zo erg is dat men niet weet wie de schrijver of de schrijfster 
van een boek is:

’t Is te begrijpen dat men de naam wil weten, dat men graag weet met wie men te doen heeft, maar het is 
toch niet de hoofdzaak. Een bekend spreekwoord zegt: Niet wie het zegt, maar wàt hij zegt is de hoofd-
zaak! Zo is het. Wàt zegt Dingena de Pater? Daar gaat het om. 

Daarna volgt in het artikel een uiteenzetting van de inhoud van Vechters, dat als deel 2 van de 
Opgang-serie in het seizoen 1934-1935 op de markt werd gebracht.71

In die toelichting is als eerste punt vermeld dat Vechters een ‘crisisroman’ is, ‘dus midden in de 
actuele vragen van deze dagen’ staat.72 De term crisisroman komt niet uit de lucht vallen. In de jaren 
dertig van de vorige eeuw verscheen een groot aantal literaire werken, vooral romans, waarin pro-
blemen die voortkwamen uit de toen heersende economische crisis centraal staan. Enkele titels zijn: 
De tijd dringt, wacht niet langer! (1932) door Paul Man, Het is verboden… (1933) door J.  Onslee en 
Nico Slob, Die in het donker…. (1934) door Jan Campert, Menschen in malaise (1934) door P. Kort-
huys, Moeras (1935) door Jet Luber, Geeft Gij hun te eten… (1935) door G. Mulder en De ijzeren 
greep (1933) door Alie van Wijhe-Smeding.73 

Bij de meeste van deze romans is werkloosheid het centrale thema. Dat is ook het geval in 
 Vechters, waarin Freek en Joan de crisis aan den lijve ondervinden wanneer Freek op straat komt te 
staan. Het gaat daarbij niet alleen om de financiële problemen, maar vooral ook om de psychische 
moeilijkheden waarmee het echtpaar te maken krijgt.74 Freek, een enigszins artistieke, gevoelige 

71 [Anoniem], ‘Wie is Dingena de Pater?’, 3. 
72 Ibidem.
73 Voorbeelden van crisisromans zijn ontleend aan Tazelaar, ‘Crisis en literatuur’. Deze romans behoren tot wat Ton Anbeek noemt ‘crisis-

literatuur-in-engere-zin’, waarbij de gevolgen van de economische crisis die begon met de beurskrach op 25 oktober 1929 op Wall Street 
centraal staan. Daarnaast hanteert Anbeek een ruimer begrip van crisisliteratuur, te weten literatuur die in de eerste decennia van de twin-
tigste eeuw uiting gaf aan een ‘gevoel van morele ontreddering’, waarvan de wortels minder duidelijk zijn aan te geven. Als voorbeelden 
van dergelijke literaire werken noemt Anbeek onder meer het gedicht ‘Awater’ uit de bundel Nieuwe gedichten (1934) van Martinus 
Nijhoff en het verhaal ‘Sodom; moraliteit van deze eeuw’ uit de bundel De Wingerdrank (1937) van F. Bordewijk (bron: Anbeek, ‘Doem-
denken in de jaren dertig’). Tegenwoordig wordt de term crisisroman ook gebruikt voor romans die andersoortige crises tot onderwerp 
hebben. Mannenleed (2011) van Per Oostrum gaat bijvoorbeeld over een man van middelbare leeftijd die worstelt met een midlifecrisis.

74 Door het schrijven van een roman die geheel draait om de gevolgen van de economische malaise lijkt het erop dat Diet Kramer zich 
betrokken voelde bij de crisisproblematiek, te meer omdat ze het thema ook al aan de orde had laten komen in Begin.
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man die toch al niet zo sterk in zijn schoenen staat, voelt zich nog meer een zwakkeling als hij zonder 
werk zit, zeker tegenover zijn vrouw die energiek de handen uit de mouwen steekt. 

Hoewel Joan – haar naam zou een verwijzing kunnen zijn naar Jeanne d’Arc, ook een sterke 
vrouw75 – haar man zo veel mogelijk probeert te steunen, is er ook sprake van verwijdering. Die 
verwijdering wordt groter wanneer Joans broer, die een goedlopende scheepswerf in Canada heeft, 
hen voorstelt te emigreren. Freek zou bij hem aan de slag kunnen. Joan ziet hierin kansen, maar 
Freek wil Nederland niet verlaten en is bang voor heimwee, een kwaal waar hij als kind al last van 
had. De gebeurtenissen brengen veel onrust bij hem teweeg en doen hem ook aan zijn geloof in God 
twijfelen: ‘Soms ben ik alles kwijt, alle zekerheid, alle overtuiging en ik weet dat het een geestelijke 
luiheid is….. ook indolentie, óók slapheid’.76 Joan, die niet godsdienstig is opgevoed maar zich er wel 
in verdiept, vindt juist steeds meer steun in het geloof. 

Op zeker moment, tijdens een fietstocht, realiseert Freek zich dat de eerste voorwaarde voor 
geluk ‘het dagelijksch werken voor je gezin’ is, waar dan ook. Dat inzicht brengt een ommekeer 
teweeg. Zou het de wil van God zijn dat hij met zijn gezin naar Canada vertrekt, vraagt hij zich af. 
Na een hevige innerlijke strijd beseft hij dat hij samen met Joan en zijn gezin de stap aandurft. Door 
die gedachte voelt hij zich voor het eerst een man, niet meer ‘de jòngen Freek’. Hij heeft zichzelf 
overwonnen en ervaart zijn besluit als Gods wil: ‘Ik geloof Heer, dat Gij het zoo wilt. Ik leg het alles 
in Uw handen. Ik wil vechten, ik wil werken. Help mij, steun me om vol te houden. Ik weet dat ik 
zwak ben. Geef me moed, kracht.’ Hij voelt zich opgelucht, en ervaart het nieuwe inzicht als ‘ver-
lossing, een genade, die hem een groot gevoel van troost en dankbaarheid gaf ’.77 Korte tijd daarna 
vertrekken Freek en Joan met hun kinderen naar Canada.

75 Ook in ander werk van Diet Kramer wordt verwezen Jeanne d’Arc. In De Bikkel wordt bijvoorbeeld het toneelstuk Saint Joan (1925) van 
G.B. Shaw besproken.

76 Vechters, 79.
77 Ibidem, 189-190.

In 1935 verscheen Vechters onder het pseudoniem Dingena de Pater ( JV).
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Ondanks de onbekende auteursnaam sloeg Vechters bij het publiek aan. In de periode maart tot 
en met augustus 1935 verschenen maar liefst vier herdrukken. Voor dat succes zijn verschillende 
verklaringen mogelijk. De belangrijkste is wellicht dat de problematiek die in Vechters aan de orde 
komt, herkenning opriep bij de lezers. Rond 1935 was de werkloosheid enorm groot. Maar liefst 
19,4 % van de beroepsbevolking zat zonder werk. Vrijwel iedereen kende mensen die waren ont-
slagen of die ontslag boven het hoofd hing, of men had er zelf mee te maken.78 

Het succes van Vechters zal echter niet alleen te maken hebben gehad met de herkenbaarheid van 
het thema. Diet Kramer gaat in de roman immers een stapje verder. Ze heeft een duidelijke bood-
schap. Een boodschap waarmee ze bemoediging biedt, een perspectief. Werkloosheid hoeft geen 
slappelingen te kweken, lijkt ze te willen zeggen. ‘(…) dat juist de gesel der werkloosheid, onze kracht 
moet stalen, onze wil sterken om te blijven worstelen tot het einde’, vermeldt de toelichting op het 
boek in De Libel.79 En een uitspraak van de vader van Freek lijkt niet alleen een hartstochtelijk 
pleidooi voor een hoge arbeidsmoraal en een sober leven, maar ook een aanklacht tegen egoïsme: 

Wat is dat voor een geslacht dat de vreugde van het werk niet kent, dat het alleen maar voelt als een plicht, 
noodig om jezelf en je gezin in leven te houden? Niet je leven hebben, daar waar je werk is, maar zóóveel 
honderd guldens in de maand uit dat werk halen en dan dáármee je leven maken….. luxe, amusementen, 
vrienden, liefhebberijen. Niet mee opbouwen, je beste krachten, al je energie geven om iets tot stand te zien 
komen, maar werken van half negen tot half een en half twee tot half zes. Dàt is funest voor iedere zaak, 
voor ieder groot lichaam. Het egoïsme, de onverschilligheid waarmee alles wordt leeggeroofd, uitgebuit, 
gebruikt!80 

De crisis moet worden bestreden met gezonde, hardwerkende mensen, die bereid zijn te vechten, 
moet het uitgangspunt van Diet Kramer zijn geweest bij het schrijven van Vechters. 

Gezien het succes van de roman lijkt het erop dat haar boodschap overkwam bij de lezers. Wel-
licht heeft de ideologisch getinte schrijfstijl met het gebruik van woorden als ‘groot’, ‘sterk’, ‘gezond’, 
‘innig’ en ‘strijd’ hierbij een rol gespeeld, evenals het met een positieve lading gebruiken van woorden 
als ‘Holland’, ‘Hollandsch’ en ‘Hollander’ waardoor de Nederlandse lezer zich direct aangesproken 
voelde. Het is een stijl die aansloot bij de toenmalige tijdgeest. Erica van Boven wijst bijvoorbeeld 
op het gebruik van het woord ‘Hollands’ in een groot aantal populaire romans in de jaren dertig en 
veertig. In Vechters is hiervan onder meer sprake in een brief van Joans broer in Canada, waarin hij 
schrijft dat hij graag een Hollander naast zich wil hebben voor de administratie. Eerder had hij ‘een 
Engelschman’, ‘maar hij was te weinig betrouwbaar en er kwamen allerlei onaangenaamheden voor’.81 

78 Het Centraal Bureau voor de Statistiek spreekt in dit verband van ‘het piekjaar 1935’ (bron: http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/
macro-economie/publicaties/artikelen/archief/2009/2009-2716-wm.htm; geraadpleegd 6 oktober 2015).

79 [Anoniem], ‘Wie is Dingena de Pater?’, 3.
80 Vechters, 125.
81 Als voorbeelden noemt Erica van Boven Hollands glorie (1940) van Jan de Hartog en Die van ons (1945) van Willy Corsari (Van Boven, 

‘Hollandse helden’). Vechters, 94. 
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Dergelijk taalgebruik komt ook naar voren in de discussie die in de vriendenkring van Joan en Freek 
wordt gevoerd over de geschiktheid van moderne literatuur voor jongeren. Frans, een van de vrien-
den, gaat uitvoerig in op een – niet nader genoemde – roman die de ‘nood der jeugd’ tot onderwerp 
heeft. Hij wijst dergelijke boeken af, omdat ze vol ‘intimiteiten, perversiteiten’ staan en daarom te 
prikkelend zouden zijn. Zijn idee is dat soort boeken geheel te weren, vooral omdat ze schadelijk 
zouden kunnen zijn voor de ontwikkeling van jonge mensen. ‘En als je spreekt over het kweeken en 
opvoeden van een nieuw geslacht van sterke, gezonde kerels, een ras van gezonde vrouwen….. dan 
zeg ik ronduit: gooi eerst die lieve ratteplan er uit. Maak geen literatuur van de zonden en de nooden 
der jeugd.’82 

Een ander voorbeeld van ideologisch taalgebruik betreft de beschrijving van Joans gedachten 
over Frans en zijn echtgenote Juul: ‘Een mooi paar, een Germaansch paar. Zoo groot en forsch bei-
den, de een donker, de ander blond. Het was een goed huwelijk, gaaf en sterk.’83 Opvallend daarbij 
is de verbinding van kwaliteiten als gaaf en sterk met uiterlijke kenmerken, een verbinding die thans 
associaties oproept met het nationaalsocialistische gedachtegoed dat toentertijd reeds wijd verbreid 
was. In dit verband valt in Vechters ook het uitgebreide, fascistisch gekleurde citaat van een leerling 
van Frans op over de verdiensten van Mussolini: 

Kijk naar Italië. Mussolini…… jaren lang belachelijk gemaakt in onze couranten, maar is er één land, dat in 
weinige jaren tijds zijn welvaart, zijn volkshygiëne, zijn scheepvaart, handel, nijverheid zoo vooruit zag 
gaan? Mussolini…… vraag het de onbevooroordeelden, maar zelfs de lui die tégen hem zijn, moeten toe-
geven dat zoo’n herstel van orde en welvaart, zoo’n ontwaken van een bewust vooruitstrevende volksgeest 
uniek is.84 

Er zijn geen aanwijzingen dat Diet Kramer een aanhanger was van het nationaalsocialisme of 
 fascisme. Toch kan niet worden uitgesloten dat ze destijds – net als vele anderen –  openstond 
voor of zelfs enige sympathie had voor met deze bewegingen samenhangende denkbeelden.85 Een 
sterke liefde voor het vaderland, een handen-uit-de-mouwenmentaliteit, het belang van een ‘ras’ 
van gezonde, sterke mannen en vrouwen – het zijn waarden die veel mensen destijds aanspraken. 
Uit haar werk uit die tijd blijkt dat dit ook voor Diet Kramer gold. De roman Vechters is hiervan 
een voorbeeld, evenals haar medewerking aan de in hoofdstuk 3 besproken serie Nederlandsche 

82 Natuurlijk is het de vraag in hoeverre dit ook de mening was van Diet Kramer, maar het heeft er alle schijn van dat zij vergelijkbare ideeën 
had. Van ‘intimiteiten, perversiteiten’, ofwel seksualiteit, is in geen van haar boeken sprake. In verband met De Bikkel wordt dit aspect 
verderop in het hoofdstuk nader uitgewerkt. Vechters, 57-58.

83 Ibidem, 59-60.
84 Ibidem, 55.
85 Uit de meisjesroman Eindexamen 1940, die in hoofdstuk 5 aan de orde komt, blijkt een kritische houding ten opzichte van de Na-

tionaal-Socialistische Beweging (NSB). Eventuele belangstelling van Diet Kramer voor het nationaalsocialisme kan zijn gevoed 
door het contact met haar zwager Ben Mulder, die aanvankelijk begunstiger en in de periode 1940-1942 sympathiserend lid was van 
de NSB ( Nationaal Archief (verder aangeduid met NA), dossier CABR 86167 (PRA Amsterdam 26698)); van haar zuster Johanna 
Mulder-Kramer zijn geen dossiers aanwezig in het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (NA). Volgens Annemarie van Wolde, 
dochter van Johanna Kramer en Ben Mulder, kon Diet Kramer het goed vinden met haar vader (interview met Annemarie van Wolde, 
d.d. 26 november 2014).
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 volkskunde. De aanwezigheid van dergelijke herkenbare denkbeelden kan eveneens hebben bij-
gedragen aan het succes van Vechters. 

Hetzelfde geldt voor het nadrukkelijk aanwezige thema van het gezin als fundament, een punt 
dat niet alleen is uitgewerkt rond de strijd die Freek voert – zonder zijn gezin durft hij de stap 
om te emigreren niet aan – maar ook rond het gegeven dat twee halfbroertjes van Joan, na het 
overlijden van hun moeder, liefdevol worden opgenomen in het gezin van Freek en Joan. Ook dit 
aspect zal bij veel lezers, in het bijzonder uit de middenklassen, herkenning hebben opgeroepen en 
tot instemming hebben geleid. In het burgerlijke denken van de jaren dertig, zoals gereconstrueerd 
door historicus Blom, was een harmonieus gezinsleven immers een van de belangrijkste pijlers. Wat 
dat betreft is het niet verwonderlijk dat in tal van populaire romans uit die tijd het gezin als thema 
is uitgewerkt. 

Van de andere bestanddelen van het burgerlijk waardenpatroon – ‘gevoel voor orde en gezag, 
standsbesef, nationaal sentiment, arbeidszin, spaarzaamheid en een hele reeks morele en fatsoens-
regels met beheersing, zelfbeheersing bij voorkeur, als gemeenschappelijke noemer’ – is in Vechters, 
naast het thema gezin, vooral arbeidszin uitgewerkt.86 

Na de vijfde druk van Vechters in augustus 1935 werden geen nieuwe herdrukken uitgebracht. Het 
succes van de roman was dus van korte duur. Dit is in overeenstemming met een uitspraak van 
Ton Anbeek waarin hij stelt dat ‘de beschrijving van de directe economische gevolgen van de  crisis 
(…) geen literatuur van blijvende betekenis [heeft] opgeleverd’. Als een van de redenen hiervan 
noemt hij ‘dat de crisis te weinig tijd kreeg om zodanig verwerkt te worden dat het resultaat artistiek 
bevredigend uitviel’. Immers, na 1929 volgden al spoedig andere catastrofes, zoals de machtsover-
name van Hitler in 1933, de oorlogsdreiging en uiteindelijk het uitbreken van de oorlog.87 Wellicht 
was dit ook een oorzaak van het feit dat in kranten en tijdschriften aan Vechters minder aandacht 
werd besteed dan aan eerdere boeken van Diet Kramer. De onbekende auteursnaam kan daarbij een 
extra factor van betekenis zijn geweest. 

De teneur van de besprekingen, zowel van algemene als van protestants-christelijke zijde, is 
genuanceerd. Van een ‘diepgaande psychologische fundeering’ is geen sprake aldus een recensent 
met de initialen J.K. in de Nieuwe Rotterdamsche Courant, echter ‘zuiver van intuïtie is het door-
gaans wel’. Kritisch klinkt ook zijn opmerking dat de meeste mensen die worden getroffen door de 
crisis niet zo’n oplossing in de schoot krijgen geworpen als Joan en Freek in Vechters: ‘De kleuren, die 
het leven zelf ter beschikking heeft, zijn vaak oneindig schriller……’88 

Met een ruim vijf bladzijden tellend artikel in Opwaartsche Wegen was P.H. Muller het meest 
uitvoerig over de roman. Kern van zijn betoog is dat naar zijn mening de vraag hoe christelijk te 
leven goed is uitgewerkt in Vechters. Men moet zich overgeven aan en vertrouwen op de leiding van 
God. Wat betreft de esthetische vorm ziet hij tekortkomingen die hij in verband brengt met ‘vele 
door vrouwen geschreven romans der laatste jaren’:

86 Blom, ‘Een harmonisch gezin’.
87 Anbeek, ‘Doemdenken in de jaren dertig’.
88 J.K., ‘Dingena de Pater’.
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Het is wat beperkt in zijn visie, maar krachtig in die beperktheid, sensibel, maar zuiver door de nuchter-
heid, die eraan gepaard is; ietwat oppervlakkig en vluchtig van teekening, doch dikwijls raak van lijn; 
 daarbij van een beminnelijkheid en eerlijkheid, die innemend is en die de verstandelijkheid zoowel als het 
 intellectualisme, welke in gestudeerde vrouwen zoo irriteerend kan zijn, buiten sluiten. 

Maar, stelt hij vast, voor een auteur als Dingena de Pater is het veel belangrijker ‘wat zij in den vorm 
van een roman wil zeggen’, dan ‘dat zij een roman heeft geschreven’.89 

In zijn artikel in het Boekenweekgeschenk 1936 onderstreept Muller zijn waardering voor 
 Vechters. Hij maakt daarbij een vergelijking met de door C. Tazelaar geprezen crisisroman Geeft Gij 
hun te eten… van G. Mulder. De roman van Mulder wordt door Muller een ‘in zekeren zin mislukten 
crisis-roman’ genoemd.90

Hoewel met een andere inhoud en tegen een andere achtergrond is ook in De Bikkel sprake van 
een oproep tot een zekere strijdbaarheid. Deze roman voor jongeren kan worden gezien als een 
pleidooi om zo zuiver mogelijk te leven, wat vooral inhoudt dat weerstand moet worden geboden 
aan moderne morele verlokkingen. In dat opzicht sluit het boek net als Vechters aan bij het denk-
patroon van de jaren dertig. Het gaat daarbij in De Bikkel vooral om het aspect (zelf )beheersing, 
zoals verderop zal blijken. 

De oproep om zuiver te leven wordt uitgewerkt aan de hand van de ontwikkeling, ‘mensch-
wording’, van negen gymnasiumleerlingen die in het examenjaar zitten.91 Hoofdpersoon is 
Inger Horstink, die door haar klasgenoten Bikkeltje of De Bikkel wordt genoemd vanwege haar 
onbenader baarheid. Haar moeder, een Noorse, is jong overleden, waarna haar vader zich – verteerd 
door verdriet – op zijn studeerkamer heeft teruggetrokken. Daardoor is Ingers jeugd eenzaam, ook 
doordat een strenge tante haar opvoeding op zich heeft genomen. Inger houdt zich staande door 
zich af te sluiten voor genegenheid. Er komen barsten in het pantser als ze verliefd wordt op Hans, 
de oudere halfbroer van klasgenoot Geerten. Voor hem is ze echter slechts een tijdelijk speeltje. Na 
het ontdekken van dat laatste volhardt ze nog meer in haar ongenaakbare houding. Pas als de voor-
malige huishoudster Sina haar na het eindexamen vertelt dat haar moeder zo blij met haar was en 
dat ze zo op haar moeder lijkt, wordt dit doorbroken. ‘Het is alsof je haar leven hebt overgenomen 
en voortgezet’, aldus Sina.92 Woorden die veel indruk maken op Inger. Ze beseft dat ze het leven 
met al z’n moeilijkheden de moeite waard vindt en stelt zich er voor het eerst echt open voor. ‘En de 
liefde tot dat leven is een onweerhoudbare, en schier ondragelijke liefde.’93 

89 Muller, ‘Een christelijke crisis-roman’. Overigens is aannemelijk dat Muller op de hoogte was van het feit dat achter het pseudoniem 
 Dingena de Pater Diet Kramer schuilging. Ze kenden elkaar immers. Bij het samenstellen van bibliografieën ten behoeve van  Opwaartsche 
Wegen werd Muller enige tijd door Diet Kramer geassisteerd.

90 Muller, ‘Protestantsch-christelijke lectuur en literatuur in 1935’. Tazelaar was inderdaad erg positief over Geeft Gij hun te eten… van 
G. Mulder, onder meer omdat de hoofdpersonen in deze crisisroman volledig vertrouwen op de kracht van het geloof. Zie hiervoor: 
 Tazelaar, ‘Crisis en literatuur’. In een voetnoot bij dit artikel noteerde Tazelaar dat hij wat betreft de geloofsbeleving in Vechters een pen-
dant van de roman van Mulder zag. 

91 De term ‘menschwording’ is ontleend aan een ongedateerde promotiefolder over De Bikkel (UBA, bedrijfsdocumentatie uitgeverij 
 Holland, PPA 585 : 5).

92 De Bikkel (zevende druk; Amsterdam [ca. 1944]; verder aangeduid met De Bikkel) 295.
93 Ibidem, 297-298.
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Haar klasgenoten hebben eveneens te kampen met problemen. Zo worstelt de geniale, maatschap-
pelijk geëngageerde, adellijke Frederik Goosens met het feit dat hij niet de onverdeelde aandacht 
van zijn vader heeft. Bob van Beek, een sportieve goedzak, voelt zich soms zo’n nul dat hij bang is 
zijn vriendin Fransje Fulldag te verliezen. De nogal mondaine, in grote vrijheid opgroeiende Non de 
Bira wordt van school gestuurd nadat de rector haar met een man in een hotel heeft betrapt. En Juup 
Vollenhoven heeft het moeilijk met de huwelijksproblemen van haar ouders. Aan het eind van het 
verhaal zijn lang niet alle moeilijkheden opgelost en heeft ieder zijn littekens, maar voor de meesten 
is er wel een zeker toekomstperspectief. 

Het idee voor het schrijven van De Bikkel ontstond toen Diet Kramer nog in Nederland woonde. 
Aanvankelijk was ze van plan het verhaal toe te spitsen op de kinderjaren van Inger Horstink, later 
maakte ze een wending naar een boek over jongeren. Het besluit daarover nam ze in Nederlands- 
Indië, waar ze via de school van haar man het leven van ‘zestien- en zeventienjarigen’ van dichtbij 
meemaakte. Daarbij maakte het volgens haar weinig uit dat ze ‘een jeugd leerde kennen, die grooten-
deels in Indië geboren en opgegroeid was’. In een interview in 1937 vertelde ze: 

Ik had alle gelegenheid om me zóó in te leven in dat wereldje, dat het oorspronkelijke ontwerp voor [het] 
boek, dat zou handelen over [de] ontwikkelingsgang van [een] jong kind, heelemaal op den achtergrond 
raakte en ik slechts den drang voelde om die merkwaardige samenleving van enkele honderden  opgroeiende 
kinderen te beschrijven. Ontrouw aan mijn eersten opzet, waarin slechts plaats was voor het kind Inger 
Horstink, de vereenzaamde jonge Bikkel, die tenger en gesloten aan de menschen voorbijging. Maar dan, 
toch slechts in zooverre ontrouw, dat ik het opgroeiend meisje Inger Horstink tot centrale figuur van mijn 
boek zou maken….94 

Tijdens een ‘causerie’ in De Bijenkorf op 11 maart 1937 – het gezin was toen met verlof in Neder-
land – lichtte ze toe dat bij het ontstaan van De Bikkel drie elementen een rol hadden gespeeld. 
In de eerste plaats was er het meisje Inger Horstink dat opgroeide ‘te midden van de samenleving’.  
Het tweede punt betrof ‘de middelbare school als instituut van groote opvoedende belangrijkheid’ 
en het derde ‘den eigenaardigen geest, die in sommige klassen dier scholen kan heersen’. 

Volgens een verslaggever van de Nieuwe Rotterdamsche Courant benadrukte Diet Kramer bij die 
gelegenheid dat het haar niet ging om het schrijven van ‘woordschoone literatuur’. Haar opzet was 
‘indrukken, volgens een innerlijke geboeidheid opgedaan, neer te schrijven’. Daarbij was De Bikkel 
geschreven ‘voor hen die in dezen tijd jong zijn en het niet gemakkelijk hebben en indien zij er 
iets uit gelezen hebben en er leering uit trokken, dan acht de schrijfster zich hierdoor reeds vol-
doende beloond’. Bij het registreren van de verschillende karakters had ze zich laten leiden door 
‘een Spranger, die zegt, dat het kind in zijn puberteitsjaren op zichzelf een selectieproces toepast’. 
Wellicht doelt de onbekende verslaggever met die laatste formulering op de opvatting van de Duitse 

94 Verbeek, ‘Diet Kramer’. In 1938 bevestigde Diet Kramer in een ander interview dat de verhalen van haar man over het schoolleven ‘een 
groot gedeelte van De Bikkel’ vullen (Van Bekkum, ‘Interview met Diet Kramer’). Overigens twijfelde Diet Kramer achteraf aan de opzet 
van De Bikkel. Ze vroeg zich af of ze er niet wijzer aan had gedaan om het idee van een hoofdpersoon helemaal los te laten en ‘eenvoudig 
de geschiedenis van een klasse’ te schrijven (bron: Lijsen, ‘Diet Kramer en haar werk’).
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filosoof/pedagoog Eduard Spranger (1882-1963) dat de jongere tijdens de puberteit de waarden 
van de samenleving gaandeweg leert onderkennen, accepteren en op zichzelf toepassen.95 Dat is 
immers precies waar het in De Bikkel bij de beschrijving van de ontwikkeling van de geportretteerde 
jongeren om draait. 

Saillant detail van het schrijfproces is overigens dat de afronding van het verhaal Diet Kramer 
waarschijnlijk moeite heeft gekost. Volgens dochter Diedie kon ze er geen einde aan maken ‘en dat 
heeft mijn vader toen gemaakt’. Letterlijk zou hij gezegd hebben: ‘Geef maar hier, dat doe ik wel even.’96 

Onwaarschijnlijk is het niet dat Wim Muller het slot heeft geschreven. Na Ingers overpein-
zingen naar aanleiding van haar bezoek aan Sina volgt namelijk een witregel met daarna een acht-
tien regels tellend, meer beschouwend stukje over Inger waarbij ook wordt vooruitgeblikt op haar 
verdere leven: 

Hier is dan Inger Horstink, die voorwaarts gaat in het duister en op de tast. Ze zal zich wel stooten en 
verwonden. Ze zal de verkeerde zijwegen gaan en veel tijd verliezen met het terugkeeren. Maar ze zal ook 
de glimlach leeren die goed naast slecht aanvaardt, liefhebben naast haten, ernst naast dwaasheid. (…) 
De wereld is groot, de wereld is klein. Door die wereld gaat thans een heel jong mensch met rustige, afge-
meten stappen. Blond haar om een vastbesloten gezicht, het waakzame, gespannen kijken der oogen en het 
gebaar van handen, die sterk en open willen zijn. Inger Horstink.97

De echtgenoot van Diet Kramer lijkt ook op een andere manier een rol te hebben gespeeld bij de 
totstandkoming van De Bikkel. Niet onwaarschijnlijk is dat hij model heeft gestaan voor de rector 
die in de roman voorkomt. Het is vooral in dit personage dat Diet Kramer haar boodschap uitdraagt. 
Op verschillende momenten in het verhaal laat de rector de leerlingen vol vuur zien hoe belangrijk 
zelfbeheersing is. Het meest treffend komt dat naar voren als hij Non de Bira met een man in een 
hotel betrapt en haar vervolgens van school stuurt, daarbij vooral denkend aan de slechte invloed 
die Non op de andere leerlingen zou kunnen hebben. Daarna laat hij de klas in rake woorden weten 
dat hij van geen van hen dergelijk gedrag tolereert. Hij begrijpt dat de tijd waarin zij leven ‘reinheid 
en geduld’ moeilijker maakt dan ooit, waarbij hij niet alleen lijkt te zinspelen op de vele moderne 
verlokkingen maar ook op het feit dat veel opvoeders van die tijd ‘vrijheid als hoogste levenswaarde’ 
huldigden. Zijn leerlingen houdt hij echter voor dat het de moeite waard is om zich te beheersen: 

En dan is er ook dit… wie de reinheid niet kent, de zelfbeheersching niet, het geduld niet, die zal nooit 
waardig zijn de waarachtige liefde te leeren kennen en te ontvangen. Ik bedoel hiermee niet uitsluitend de 
liefde van man tot vrouw en omgekeerd, maar ook de liefde van mensch tot mensch. (…) Probeer dit van 
me aan te nemen: het is de moeite waard sterk en goed te leven, het is de moeite waard om in je jeugd tucht 

95 Zie voor de opvattingen van Eduard Spranger over de puberteit: Selten, Het apostolaat der jeugd, 65-68. Selten schrijft onder meer:  
‘De groei naar volwassenheid was volgens Spranger niet louter te vatten in termen van lichamelijke en cognitieve ontwikkeling, maar 
was tevens een ingroeien in en voor zichzelf accepteren van de waarden van de samenleving. Daarmee gaf hij aan dat de adolescentie als 
zodanig niet los stond van de cultuur waarin de adolescent leefde.’ [Anoniem], ‘Diet Kramer : Causerie in de Bijenkorf ’.

96 Interview met Diedie, Lex en Ingrid Muller, d.d. 14 september 2012.
97 De Bikkel, 298-299.
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en zelfbeheersching te leeren. Meer dan ooit heeft de wereld een ras noodig van krachtige, zelfbewuste 
menschen.98 

Tegenover de rector als een soort modelfiguur staan volwassenen die een tamelijk lichtzinnig leven 
leiden. Een voorbeeld is de moeder van Juup, die tot verontwaardiging van verschillende jongeren 
op een bal masqué als ‘zeer gedecolleteerde columbine’ flirt met de veel jongere Hans, die eerder zijn 
charmes had losgelaten op Inger. Veelzeggend is wat dat betreft de opmerking van Bob: ‘Als het mijn 
moeder was, ik joeg haar met de karwats naar huis.’99 

Ook uiterlijk is de rector het tegenovergestelde van dergelijke volwassenen. Hem is alle wuft-
heid vreemd, ‘een forsch man, wat boersch en plomp in zijn bewegingen’, met ‘kwieke, donkere 
oogen’. Hij kan dollen met de leerlingen uit de lagere klassen, zesdeklassers kan hij ‘joviaal op de 
schouder [slaan]’ en ‘met een dwaas gezicht [neemt hij] al te coquette meisjes in het ootje’. Bovenal 
is hij echter ‘paedagoog en bovendien een bemind paedagoog’.100 

Zijn strikte principes blijken ook als de zesdeklassers te kennen geven dat ze geen bijdrage zullen 
leveren aan de schoolavond voor de kerstvakantie en vervolgens vragen of er die avond gedanst kan 
worden. De rector komt dan met een donderpreek: ‘Jullie miserabele blagen, denken jullie dat mijn 
school een danslokaal is?’ Hun vraag zet hij af tegen de prestaties van anderen: 

Wat is het voor een tijd waarin we leven? Zeelui en vliegeniers die romans schrijven, bankdirecteuren en 
makelaars die gedichten publiceeren. Ambtenaren die filosofie studeeren in hun vrije uren en hun Kant en 
Schopenhauer op ’n duimpje kennen. Stenotypistes die italiaansch en spaansch leeren op de volksuniver-
siteit. En hier zitten jullie, de spes patriae van het intellectueelendom. Onze toekomstige doktoren en 
rechters en professoren, beschermers van kunsten en wetenschappen. Wat vragen de dames en heeren? Zal 
er gedanst worden? 

Het zijn woorden die erop duiden dat het de rector bitter tegenvalt dat zijn leerlingen willen dansen 
waar anderen bezig zijn zich te ontwikkelen. Hij vindt dan ook dat ze een ‘pak slaag’ verdienen. 
Zijn standpunt komt vooral voort uit het feit dat hij zijn eigen wereld mooier en beter vindt dan 
die welke ‘deze kinderen tegemoet leven’. De vraag van zijn leerlingen lijkt hij als een botsing tussen 
twee werelden te ervaren. Daarbij blijkt uit alles dat hij moeite heeft met bepaalde moderne ver-
schijnselen.101 

De uitspraken van de rector roepen de vraag op of Diet Kramer die kende van haar echtgenoot. 
Of weerspiegelen ze haar eigen opvattingen? Wat betreft het al dan niet dansen op schoolfeesten 
lijkt er zeker sprake van haar eigen mening. De schrijfster Aya Zikken herinnerde zich dat Diet 

98 Ibidem, 231, 240-242. Het fragment waarin de rector de situatie rond Non de Bira overdenkt en afwegingen maakt over zijn handelwijze 
in deze is ook opgenomen in School en Huis : Tijdschrift gewijd aan de belangen der Europese opvoeding in Nederlandsch Indië : tevens 
orgaan van de Carpentier Alting Stichting, 1 (1935), nr. 3.

99 De Bikkel, 206-212.
100 Ibidem, 86.
101 Ibidem, 90-94.
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Kramer, die vaak hielp bij het instuderen van toneelstukken voor de schoolfeesten, vond dat die 
avonden meer dan een dansavond moesten zijn.102 

In ieder geval tekende Diet Kramer in De Bikkel een rector die zijn taak ernstig opvat. Zoals 
gezegd zou ze hierbij haar echtgenoot voor ogen kunnen hebben gehad. Maar dan mogelijk wel 
een ideaalbeeld van hem. Immers, onkreukbaar lijkt Wim Muller niet te zijn geweest gezien de 
overspelige relatie met Diet Kramer tijdens zijn huwelijk met Simonette de Bats. Wat dat betreft 
lijkt ook bij Diet Kramer zelf sprake te zijn geweest van een dubbele moraal. De hooggestemde 
zedelijke idealen die ze in haar romans uitdraagt, zijn niet direct te rijmen met het feit dat ze een 
relatie aanging met een getrouwde man. 

Over het functioneren van Wim Muller op het Bataviaasch Lyceum in de periode 1934-1935 zijn 
geen gegevens beschikbaar.103 Wel zijn er aanwijzingen dat hij privé een toegewijde maar ook strenge 
opvoeder was, voor wie naast hard werken en presteren eerlijkheid belangrijk was en die geen blad 
voor de mond nam als hem iets niet beviel, zoals blijkt uit de brieven die hij aan zijn zoon Guus 
stuurde. Toen Guus aan het eind van het schooljaar 1934-1935 bleef zitten en Wim Muller dit 
niet rechtstreeks van zijn zoon had gehoord, liet hij hem per brief weten hierover ontstemd te zijn. 
Vooral het feit dat hij het bericht ‘via vreemden’ had moeten horen, viel hem tegen van Guus. Verder 
schrijft hij geen student in zijn zoon te zien, omdat ‘je niet voldoende belangstelling en uithoudings-
vermogen bezit om een behoorlijke dosis schoolse kennis tot je te nemen en vast te houden. Door je 
meer dan middelmatige vlugge verstand ben je lui geworden en de zogenaamde “geleerde vlijt” zal je 
altijd wel vreemd blijven.’104 Ook in latere jaren ontving Guus Muller met enige regelmaat brieven 
waarin Wim Muller liet blijken dat de prestaties van zijn zoon hem tegenvielen.

102 Telefoongesprek met Aya Zikken, d.d. 11 december 2012.
103 Enkele jaren later is sprake van een conflict tussen Wim Muller en het bestuur van de CAS. Dit wordt in het volgende hoofdstuk nader 

uitgewerkt. 
104 Brief van Wim Muller aan Guus Muller, d.d. 13 augustus 1935 (WiM). 

Wim Muller, ca. 1934 (LeM).
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Net als Vechters had De Bikkel veel succes bij het publiek. Twee maanden na de eerste druk verscheen 
al een tweede en in 1936 werden nog eens twee herdrukken uitgebracht. Dit succes wordt bevestigd 
door het feit dat De Bikkel in de periode september 1935 – maart 1936 maar liefst vijf keer voor-
kwam in de top 5 van bestverkochte boeken, die maandelijks werd opgenomen in de Haagsche Post. 
In september 1935 stond het boek op plaats 3 in dit bestsellerlijstje en in de maanden oktober en 
november 1935 op plaats 5. Diezelfde notering bereikte De Bikkel ook in februari en maart 1936.105 

Blijkbaar sloeg de boodschap van de roman aan bij de lezers. Onder hen was de toen jonge Joop 
den Uyl (1919-1987), die in een bewaard gebleven schoolschrift een uitvoerige bespreking aan het 
boek wijdde. Vanwege het onderwerp vond hij De Bikkel een belangrijk boek, schreef hij. Hij con-
stateerde daarbij dat ‘de ziel van adolescenten’ vrijwel een ‘onontgonnen gebied [is] in de literatuur’. 
Ook waardeerde hij ‘de moderne aanpak van het onderwerp’, een ‘zo scherpe ontleding, een zo diep 
doordringen onder de oppervlakte van de jongens- en meisjesziel tussen 17 en 20’ die hem sterk had 
ontroerd. Zichzelf herkende hij vooral in de idealistische Frederik Goosens, die zich laat inspireren 
door het communisme in Rusland en voor zichzelf een rol ziet weggelegd als leider van het volk. 
Kritiek had Den Uyl ook. Hij vond dat Diet Kramer het einde wat had opgevijzeld en twijfelde 
‘of het geloof waarmee haar kindjes de wereld ingaan wel tegen slagen en stormen bestand zal zijn’. 
Een tweede punt van kritiek betreft het in zijn ogen grotendeels voorbijgaan aan seksualiteit. De 
gebreken betreurde hij, temeer omdat de visie van Diet Kramer ‘op de mensen vaak verrassend juist 

105 Vervolgens verschenen herdrukken van De Bikkel in 1938, ca. 1944, 1947, 1950, 1958 en 1967. In 1974 verscheen nog een twaalfde 
druk, terwijl in 1983 bij Dedicon, Grave een luistereditie van De Bikkel werd uigebracht. In 1939 werd de roman in het Duits vertaald. 
Met dank aan Louise Heesters voor de gegevens over de noteringen van De Bikkel in het bestsellerlijstje in de Haagsche Post (e-mail d.d. 
14 februari 2016).

Vierde druk van De Bikkel uit 1936 ( JV).
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is en haar idealen van reinheid en openheid dezelfde zijn als van de bijbel’.106 In die laatste opmerking 
verbond Joop den Uyl De Bikkel, waarin het expliciete godsdienstige perspectief vrijwel geheel ont-
breekt, met de bijbel – tamelijk ruimdenkend voor iemand die opgroeide in een streng gereformeerd 
gezin. Ook laat zijn uitspraak zien dat de boodschap van Diet Kramer, gericht op een zuiver leven, 
bij hem was overgekomen.107 

Niet alleen Joop den Uyl vond De Bikkel een belangrijk boek. Ook verschillende recensenten 
gebruikten die term in hun bespreking. Daarnaast zijn ‘sterk’ en ‘eerlijk’ veel voorkomende kwalifi-
caties in recensies. Vooral werd daarbij gerefereerd aan het belang van de roman voor de doelgroep. 
Zo schreef Margot Warnsinck in Den Gulden Winckel: 

Het boek is belangrijk, niet zoozeer om het verháál als wel om de groote liefde-voor-het-onderwerp, waar-
mee het geschreven is. Diet Kramer houdt van de jonge menschen van zeventien, achttien jaar, en ze zou 
een der hunnen kunnen zijn op zoo’n enthousiasten debatingavond.

Emile Buysse in Nederland noemde De Bikkel een sterk boek, een ‘van de weinige uitingen van 
moderne letterkunde over onze jeugd, die aanvaardbaar en weldadig zijn’.108 En Pater Hyacinth 
Hermans sprak van ‘een zeldzaam knap gecomponeerd boek, psychologisch fijn en gaaf gezien, een 
boek, dat ons bemoedigt en verzoent met een jongere generatie, die hoe modern ook, spontane, 
eerlijke, gezonde jongemenschen zijn’.109 

Terwijl Joop den Uyl het een gemis vond dat Diet Kramer in De Bikkel vrijwel geen aandacht 
schenkt aan de seksuele gevoelens van jongeren – behalve dan in het geval van Non de Bira, maar 
haar gedrag wordt via de rector scherp veroordeeld – werd dit aspect door Hyacinth Hermans juist 
gewaardeerd: ‘Alle wilde erotiek is dit zuivere, gezonde en eerlijke boek volkomen vreemd. Diet 
Kramer lijkt er ons een des te grooter kunstenares om.’ Met dat laatste – het benoemen van het 
‘zuivere, gezonde en eerlijke’ als in het oog springend aspect van De Bikkel – onderstreepte hij een 
kernwaarde van die tijd en verbindt hij die met de artistieke kwaliteiten van Diet Kramer.110 

In protestants-christelijke kringen werd, zoals te verwachten was, vooral gereageerd op het feit 
dat De Bikkel geen uitgesproken godsdienstig uitgangspunt heeft. De reacties daarop waren uiteen-
lopend. Risseeuw had gehoopt dat Diet Kramer na Begin een boek zou schrijven over jonge mensen 
uit christelijke gezinnen, ‘even eerlijk als over de niet-kerkelijke jeugd’, maar dat was met De Bikkel 
geenszins het geval, stelt hij vast. Roel Houwink tilde minder zwaar aan deze kwestie, hoewel hij 
zich kon voorstellen dat christelijke recensenten die Diet Kramer kenden als een schrijfster ‘van 
christelijke huize’, teleurgesteld zouden reageren, zo schreef hij in een onbekend medium. Zelf was 
Houwink van mening dat ondanks de afwezigheid van een eenduidige christelijke boodschap in 

106 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (verder aangeduid met IISG), Archief Joop den Uyl, inventarisnr. 87.
107 In dit verband vraagt Elsbeth Etty zich in haar column ‘Een bikkel, een Mensch – en zijn biografie’ af hoe De Bikkel, ‘dat een humanis-

tische strekking heeft, bij het streng gereformeerde gezin Den Uyl’ binnen was gekomen (http://weblogs.nrc.nl/etty/2008/02/26/een-
bikkel-een-mensch-en-zijn-biografe/; geraadpleegd 20 december 2011).

108 Warnsinck, ‘Een schrijfster over jeugd’; Buysse, ‘[over: De Bikkel]’.
109 Hyacinth Hermans, ‘Een vrouw over de jongere generatie’. 
110 Ibidem. 
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De Bikkel meer ‘positieve christelijkheid’ schuilde dan in de meeste christelijke romans van die tijd. 
Opvallend is dat Houwink in zijn eerdere bespreking van De Bikkel in het Utrechtsch Nieuwsblad 
geen enkel woord had gewijd aan dit aspect. In die recensie gaat hij vooral in op het belang van 
het boek als beschrijving van ‘een brok hedendaagsch jeugdleven’. Ook wijst hij op De Bikkel als 
aanklacht tegen een generatie van volwassenen, die ‘noch op politiek noch op economisch noch op 
algemeen zedelijk gebied (…) den jongeren tot voorbeeld [kan] zijn’.111 

Weer anders reageerde Hein de Bruin op de afwezigheid van een nadrukkelijk christelijke sfeer 
in De Bikkel. Hij opent zijn stuk in Opwaartsche Wegen met de opmerking dat men bij het bespreken 
van de roman ‘de poging om in haar werk [van Diet Kramer] nog enige betrekking te ontdekken 
tot de categorie der zogenaamde “Christelijke auteurs”’ moet uitschakelen. Daaruit klinkt teleur-
stelling, doch de uitspraak is volgens hem niet anders dan ‘het gevolg van een constatering’. In het 
vervolg van zijn recensie werkt hij deze woorden uit. Hij stelt dat hij achter de vele opmerkingen, 
gedachten en bespiegelingen van de personages in De Bikkel geen uitingen van een duidelijke levens-
beschouwing in het boek heeft aangetroffen. Verdere discussie daarover met Diet Kramer acht hij 
‘nutteloos’. Het lijkt erop dat Diet Kramer als christelijk schrijfster voor hem heeft afgedaan.112 

Reacties uit de hoek van de officiële letterkunde waren er ook. Met een vooruitziende blik en 
inzicht in het literaire veld nam een onbekende recensent van de Haagsche Post daar een voorschot 
op door het bij voorbaat voor Diet Kramer op te nemen wanneer haar roman door die recensenten 
veroordeeld zou worden: 

Er zullen zeker vele gearriveerde literatoren zijn uit de vele groepjes en kringetjes, die “in naam der schoon-
heid” de Nederlandsche letterkunde in honderd kleine stukken trekken, die voor dit boek de  kenschetsingen 
“wel aardig” of “een goed meisjesboek” zullen vinden. Maar hoeveel van die allen, modernen en on modernen, 
zakelijken en romantici, kunnen zulk een zuiver, zulk een eerlijk, zulk een écht-gevoelig boek schrijven als 
De Bikkel?113

Een uitspraak waarmee ook hij zich schaarde onder de critici die De Bikkel verbonden met het toen-
malige denkpatroon waarin morele waarden als ‘zuiverheid’ belangrijk waren. 

Tot die ‘gearriveerde literatoren’ behoorde Menno ter Braak. Om te beginnen vond die De 
Bikkel een ‘achteruitgang’ in vergelijking met Begin, ‘zowel in manier van behandelen als in keuze 
van het onderwerp’. De eerste honderd bladzijden maakten op hem ‘een dilettantistischen indruk’, 
vooral het stuk over de jeugd van Inger Horstink. Het vervolg was beter volgens Ter Braak: ‘Is Inger 
eenmaal groot, dan is de schrijfster weer op bekend terrein en wordt het verhaal veel compacter en 
vlotter.’ De gehele basis van het boek beoordeelde hij echter als kunstmatig en weinig realistisch. 
Volgens hem viel er uit ‘zoo’n ‘boekje’ niet veel te leren over de moderne jeugd: ‘Aan de eenen kant 

111 Risseeuw, ‘Diet Kramer spiegelt de moderne jeugd’. Recensie van De Bikkel van Roel Houwink in een onbekend medium, 22 november 
1935 (LM, Knipselmap ‘Diet Kramer’). Houwink, ‘Diet Kramers nieuwe boek’. 

112 De Bruin, ‘De Bikkel’.
113 [Anoniem], ‘[over: Diet Kramer, De Bikkel]’.
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zijn de puberteitsproblemen ontstellend simplistisch en oppervlakkig voorgesteld, aan den anderen 
kant worden ze veel te diep en te tragisch genomen.’114

Behalve van critici was er ook anderszins aandacht voor De Bikkel. Zo werd in het Nieuwsblad 
voor den Boekhandel een aflevering van ‘Vermomde boektitels’ aan de roman gewijd. Aan de hand 
van een tekening van een bikkel uit het bikkelspel op stoeptegels werden lezers uitgedaagd de titel 
van het in de tekening uitgebeelde boek te raden.115

Op grond van bovenstaande kan worden vastgesteld dat De Bikkel destijds een grote impact had. 
Dat was niet alleen het geval in de jaren dertig. Uit het feit dat De Bikkel in hedendaagse publicaties 
nog steeds wordt besproken dan wel genoemd, kan niet alleen worden geconcludeerd dat de roman 
tot het bekendste werk van Diet Kramer behoort, maar ook dat De Bikkel een duurzame indruk 
heeft achtergelaten. In een artikel van Bea Ros uit 2004 over vooroorlogse ‘probleemboeken’ is bij-
voorbeeld over De Bikkel vermeld: 

Het is geen vooroorlogs meisjesboek van dertien in een dozijn, geen hoe-het-hoort-eigenlijk voor meisjes, 
geen probleemboek avant la lettre. De Bikkel van Diet Kramer is gewoon een goed geschreven jeugdroman 
uit 1935.116 

Tien jaar later, in 2014, specificeert Ros het genre waartoe De Bikkel volgens haar behoort. Zij stelt 
dat de grens tussen meisjesboek en adolescentenroman niet scherp te trekken is: ‘(…) een boek als 
De Bikkel (1935) van Diet Kramer zou vandaag de dag als adolescentenroman gelden, terwijl het in 
de jaren dertig als een meisjesboek werd beschouwd.’117 

Wat het eerste deel van de opmerking Ros betreft, kan dit worden bevestigd aan de hand van 
de gangbare definitie van adolescentenliteratuur: ‘boeken die de innerlijke groei van een personage 
naar volwassenheid thematiseren, in wisselwerking met de hem of haar omringende werkelijkheid’.118 
Immers, het centrale onderwerp van De Bikkel is de geestelijke ontwikkeling van negen jonge  mensen 
die opgroeien in een maatschappij waarin traditionele waarden en normen steeds minder houvast 
bieden. Het tweede deel van de opmerking van Ros – dat De Bikkel in de jaren dertig als meisjes-
boek werd beschouwd – kan worden betwijfeld. In de veelheid van besprekingen komen termen als 
‘jonge menschen’, ‘adolescent’, ‘puber’ en ‘jeugd’ vaker voor dan ‘meisjes’ en ‘meisjesboek’. Voor zover 
bekend gebruikte alleen Menno ter Braak die laatste aanduiding. Een overtuigende aanwijzing dat 
De Bikkel werd beschouwd als een boek voor jongeren in het algemeen is een citaat uit een artikel 
van Roeland van Ruyven over ‘meisjes- en jongenslectuur’: 

Het voorbeeld van een goede jongens- en meisjesroman vinden we in […] Diet Kramers “De Bikkel”, dat zoo 
juist weergeeft, wat er omgaat in die jonge hoofden en harten der met zichzelf strijdenden. Deze  roman is 

114 Ter Braak, ‘Een boek van jeugdproblemen’.
115 Nieuwsblad voor den Boekhandel, 105 (1938), nr. 51, 910-911. 
116 Ros, ‘Het vooroorlogse “probleemboek”’.
117 Ros, ‘Een geval apart : meisjes- en jongensboeken’.
118 Van Lierop-Debrauwer en Bastiaansen-Harks, Over grenzen, 20.
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een kenmerkend goed boek voor beide geslachten: het laat den jongen en het meisje niet te zeer los door 
psycho-analytisch gepluis, maar legt toch onbevangen de zielen der hoofdfiguren in deze roman bloot.119 

Diet Kramer publiceerde twee romans in één jaar: Vechters en De Bikkel. Behalve de eerder gestelde 
vraag hoe Diet Kramer vanuit Indië het contact met haar uitgevers in Nederland onderhield, roept 
deze dubbele productie nog enkele vragen op. Zo is onduidelijk wat de achtergrond is van het feit 
dat er twee boeken in één jaar verschenen? Was dat in alle opzichten Diet Kramers eigen keuze? Of 
speelden uitgeversbelangen hierbij eveneens een rol? Het is immers mogelijk dat uitgeverij Holland 
dan wel Bosch & Keuning – bijvoorbeeld vanwege het succes van haar eerdere boeken – haar had 
verzocht met een nieuw boek te komen. Een verklaring op dit punt ontbreekt.

Hoe het ook zij, de productie van de twee romans zo kort na elkaar zal veel van haar hebben 
gevergd. Daarbij kan men zich afvragen waar Diet Kramer de tijd en energie vandaan haalde, vooral 
met het oog op haar gezondheidsperikelen, haar zwangerschap en vanaf oktober 1934 het moeder-
schap. En ook de gewenning aan het zo andere leven in Nederlands-Indië zal de nodige aandacht 
van haar hebben gevraagd. Het kan bijna niet anders dan dat ze in deze periode bij wijze van spreken 
dag en nacht aan het werk moet zijn geweest. In haar reflectie ‘Kort geding’ lijkt ze naar deze periode 
te verwijzen: ‘Wat een krampachtig leven van hard werken, weinig rust, lichamelijke en geestelijke 
uitputting.’120

Een andere vraag is wat de overeenkomsten en de verschillen tussen Vechters en De Bikkel zijn. 
Een belangrijke parallel is de aanwezigheid van een duidelijke pedagogische boodschap. Die bood-
schap betreft vooral de aansporing om te vechten voor je geluk, ook al moeten daarvoor soms offers 
worden gebracht. Een tweede overeenkomst is dat beide romans aansluiten bij het denkpatroon 
van die tijd, bij wat burgers toentertijd belangrijk vonden. De gerichtheid op het gezinsleven bij-
voorbeeld, een aspect dat in Vechters sterk naar voren komt. Nog een herkenbaar aspect van het 
toenmalige denken is het streven zo ‘zuiver’ mogelijk te leven. In De Bikkel keren de jongeren zich 
bijvoorbeeld af van het in hun ogen onzedelijke en daarmee verwerpelijke gedrag van een aantal 
volwassenen en trekt de rector fel van leer als hij wordt geconfronteerd met gedrag dat door hem 
wordt beoordeeld als moreel verval. Het pleidooi in Vechters voor literatuur zonder ‘perversiteiten’ 
laat een vergelijkbare teneur zien.121 

Het belangrijkste verschil tussen Vechters en De Bikkel betreft het godsdienstig perspectief. Waar 
dit in Vechters nadrukkelijk aanwezig is, lijkt dit op het eerste gezicht in De Bikkel nagenoeg geheel te 
ontbreken. Hoe kan dat verschil worden geduid? Allereerst kan worden gedacht aan de twijfels die 

119 De termen ‘jonge menschen’, ‘adolescent’, ‘puber’ en ‘jeugd’ komen onder meer voor in: Aantekeningen in handschrift ten behoeve van 
radiorede Dr. P.H. Ritter Jr., 29 september 1935 (LM, Archief P.H. Ritter, signatuur R. 00533 H.1); Bespreking van De Bikkel door Joop 
den Uyl (IISG, Archief Joop den Uyl, inventarisnr. 87); Warnsinck, ‘Een schrijfster over jeugd’; Hyacinth Hermans, ‘Een vrouw over de 
jongere generatie’; Risseeuw, ‘Diet Kramer spiegelt de moderne jeugd’. Ter Braak, ‘Een boek van jeugdproblemen’. Van Ruyven, ‘Meisjes- 
en jongenslectuur’. Aukje Holtrop is overigens van mening dat De Bikkel net als Roeland Westwout wel een meisjesboek is, niet alleen van-
wege het feit dat het vooral om meisjes draait in die boeken, maar ook vanwege het onderwerp. Zij stelt dat boeken voor  jongens zelden 
gaan over ‘worstelingen van de ziel’. Wat dat betreft zou Roeland Westwout als een uitzondering kunnen worden beschouwd (Holtrop, 
‘Alleen voor meisjes (en jongens)’, 419-420).

120 ‘Kort geding’ (DM). 
121 Het streven naar een ‘zuiver’ leven komt ook naar voren in eerder werk van Diet Kramer. In Begin laat Diet Kramer immers eveneens zien 

dat het in het leven uiteindelijk draait om het ‘gezonde’ geluk.
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Diet Kramer toentertijd had ten aanzien van haar christelijk schrijverschap. Mogelijk vormen die 
de achtergrond van een zekere dubbelhartigheid in haar werk uit die jaren. In een aantal publicaties 
uit die tijd is een christelijke strekking immers duidelijk aanwezig, zoals in het in dit hoofdstuk 
besproken jongensboek Razende Roeltje. In andere ontbreekt daarentegen een dergelijke expli-
ciete boodschap. Meer impliciet is die strekking overigens wel vaak aanwezig. Ook een roman als 
De  Bikkel draagt christelijke waarden uit, zoals die onder meer werden herkend door de jonge Joop 
den Uyl. Een en ander vormt een aanwijzing dat Diet Kramer ook dit boek vanuit een christelijke 
achtergrond schreef.

Bij het feit dat in Vechters de christelijke boodschap nadrukkelijk aanwezig is en in De Bikkel meer 
impliciet, kan ook de signatuur van de twee uitgeverijen een rol hebben gespeeld. In het fonds van 
uitgeverij Bosch & Keuning waren de christelijke beginselen vast verankerd. Zo was de Opgang- serie, 
waarin Vechters is opgenomen, duidelijk gericht op een protestants-christelijk publiek. Uitgeverij 
Holland bracht daarentegen naast christelijke uitgaven ook meer algemene boeken op de markt.

Een minder groot verschil betreft de doelgroep van Vechters en De Bikkel. De eerste roman is op 
volwassenen gericht, de tweede meer op jongeren. Toch is de grens hier niet scherp. In verschillende 
recensies wordt er bijvoorbeeld op gewezen dat De Bikkel ook een boek voor volwassenen is. Zo 
schrijft Roel Houwink: 

Wij hopen evenwel, dat de meeste ouderen dit boek met een open hart en een overgegeven aandacht zullen 
lezen en dat het er het zijne toe zal kunnen bijdragen om de verhouding tusschen ouderen en jongeren 
beter te maken dan dat tegenwoordig over het algemeen is.122 

Ingeburgerd in Indië
Over het dagelijks leven van Diet Kramer in Batavia is weinig bekend. De bewaard gebleven brieven 
van haar en Wim Muller bevatten daarover slechts summiere informatie. Maar net als bij de over-
tocht naar Indië kan een algemeen beeld van het leven van Nederlanders, en in het bijzonder van 
vrouwen, in Indië worden afgeleid uit de literatuur die hierover is verschenen. Een beeld waarvan 
kan worden verondersteld dat dit – in ieder geval voor een deel – ook zal hebben gegolden voor het 
leven dat Diet Kramer in Indië leidde.123 

Allereerst kan het leven van Diet Kramer in Indië worden gezien tegen de achtergrond van de 
koloniale politiek van dat moment, meer specifiek de positie van Europese vrouwen daarin. Daarbij 
speelden drie ontwikkelingen, die rond 1900 waren ingezet, een belangrijke rol: de europeani sering, 
de komst van Europese vrouwen en het opkomend nationalisme onder de inheemse bevolking. 

122 Houwink, ‘Diet Kramers nieuwe boek’.
123 Gegevens over relevante ontwikkelingen in Nederlands-Indië en de positie van Europese vrouwen in Nederlands-Indië in de jaren dertig 

van de twintigste eeuw zijn ontleend aan: Swaan-Koopman, Vrouwen in Indië; Reijs e.a., Vrouwen in de Nederlandse koloniën; Djaja-
diningrat-Nieuwenhuis, Vrouwen en hun emancipatie; De Loo, ‘Tobben in Indië’; Pollmann, Bruidstraantjes; Captain e.a., Vertrouwd en 
vreemd; Buchheim, Passie en missie; Bosma, Indiëgangers; Boudewijn, ‘Halfslachtige en halfkrachtige zielen’. Daarnaast zijn gegevens ont-
leend aan (auto)biografische literatuur als Van Ammers-Küller, Wat ik zag in Indië; Wormser, Zóó leven wij in Indië; Haasse, Zelf portret 
als legkaart; Henzen, ‘Van Indië tot Indonesië’ (http://www.geschiedenis.nl/index.php?bericht_id=184&go=home.showBericht; ger-
aadpleegd 22 december 2015); Borggreve, Gouvernementsarts in Indië; Steijlen en Willems, Met ons is alles goed; Jonker-de Putter, “Ik heb 
mijn verjaardag op de Rode Zee gevierd”.
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De eerste twee punten – europeanisering en de komst van Europese vrouwen – hangen samen met 
veranderingen in het koloniale beleid. Aanvankelijk was dit beleid gericht geweest op permanente 
vestiging. Europese mannen waren naar Indië gegaan met de bedoeling er te blijven.124 Om de band 
met het land te bevorderen waren relaties tussen deze mannen en inheemse vrouwen aangemoedigd. 
De kinderen die uit deze verbintenissen waren geboren, werden, als ze door de vader waren erkend, 
Indo-Europeanen genoemd, wat werd afgekort tot ‘Indo’s’. Op hun beurt waren Indo-Europese 
vrouwen ook met Europese mannen getrouwd, waardoor al gauw een mengcultuur was ontstaan. 
Die mengcultuur was nog versterkt door het veel voorkomende concubinaat, buitenechtelijke 
 relaties tussen, veelal lager geplaatste, Europeanen en inheemse vrouwen die ‘njai’ werden genoemd. 
Het gevolg van dit alles was een samenleving met verschillende bevolkingsgroepen: inheemse 
groepen als Javanen, Soendanezen en Madoerezen, Europeanen (inclusief de ‘gemengdbloedige’ 
Indo-Europeanen die officieel tot de Europeanen werden gerekend), Chinezen en ‘Andere Vreemde 
Oosterlingen’.125

Eind negentiende eeuw had zich een belangrijke verandering in het koloniale beleid voorgedaan. 
Steeds minder Europeanen waren naar Indië gekomen met het doel zich er permanent te vestigen. 
Een verblijf in de kolonie werd meer en meer als mogelijkheid gezien om in relatief korte tijd veel 
geld te verdienen, waarna men rijk hoopte terug te keren naar het moederland. In diezelfde periode 
was ook de komst van Europese vrouwen naar Indië gestimuleerd, vooral omdat de relaties tussen de 
Nederlandse c.q. Europese mannen en de inheemse vrouwen steeds meer als nadelig werden gezien 
voor de koloniale gezagsverhoudingen.126 

Het tegengaan van het concubinaat was logischerwijs gepaard gegaan met deze ontwikkeling, 
ook omdat de Europese vrouwen in hun relaties met Europese mannen geen behoefte hadden aan 
concurrentie van inheemse vrouwen. Een gevolg van de komst van de Europese vrouwen was verder 
dat de leefwijze van de Nederlanders in de kolonie geleidelijk aan meer Europees was geworden.

Een groter wordende kloof tussen de Nederlandse en de inheemse bevolking was in de eerste 
decennia van de twintigste eeuw het resultaat van al deze ontwikkelingen geweest. Ook het opko-
mend nationalisme had daarbij een rol gespeeld. Gevoed door onvrede met het koloniale systeem, 
dat als zeer onderdrukkend werd ervaren, kwamen er steeds meer geluiden uit het inheemse deel 
van de bevolking die gericht waren op onafhankelijkheid, op een zich losmaken van Nederland. 
Deze ontwikkeling was versterkt door de toename van het aantal goed opgeleide inheemse inwo-
ners, als gevolg van verbeterde onderwijsvoorzieningen, die, samen met andere verbeteringen, sinds 
de invoering van de Ethische Politiek in 1901 van de grond waren gekomen.127 Dit neveneffect 
van de vernieuwingen werd door het Nederlandse gezag met lede ogen aangezien. Het was niet 

124 Vanwege de meer kosmopolitische uitstraling en het sterker benadrukken van het verschil tussen oost en west en tussen blank en anders 
werden vaak de termen Europeaan en Europees gebruikt in plaats van Nederlander en Nederlands (bron: Buchheim, Passie en missie,  
26-27). Ter wille van de afwisseling worden in deze biografie de termen door elkaar gebruikt. 

125 De indeling in bevolkingsgroepen is ontleend aan de in 1930 gehouden Volkstelling in Nederlands-Indië (bron: Beets e.a., De demo-
grafische geschiedenis). In 1930 was 0,4 % van de bevolking in Nederlands-Indië Europees, een kleine minderheid te midden van de 
inheemse bevolking, die bijna zestig miljoen mensen telde. Voor informatie over de omvang van de verschillende bevolkingsgroepen in 
Batavia, zie bladzijde 197, noot 9. 

126 Zie ook: Reijs e.a. (red.), Vrouwen in de Nederlandse koloniën; Boudewijn, ‘Halfslachtige en halfkrachtige zielen’.
127 De in 1901 ingevoerde Ethische Politiek was vooral gericht op verbetering van de infrastructuur, vergroting van de welvaart en ontwik-

keling van onderwijsvoorzieningen ten gunste van de inheemse bevolking. 
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de  bedoeling om de macht over de kolonie over te dragen of zelfs maar te delen. Van meet af aan 
werden door de nationalisten ontplooide initiatieven dan ook beteugeld. Zo was de in 1912 opge-
richte Indische Partij verboden. En in 1927 was een verbod op alle nationalistische partijen gevolgd. 
Algemeen werden de nationalisten gezien als oproerkraaiers, die onder de duim moesten worden 
gehouden. Wat dat betreft gelden vooral de jaren dertig als repressief. 

Door dit alles hadden de meeste Nederlandse nieuwkomers zich teruggetrokken in de Europese 
wijken. Ook woonden er nu meer dan in het verleden veel Nederlanders in Indië die weinig Maleis 
spraken. Het was voldoende dat nieuwkomers, in het bijzonder de vrouwen, konden communiceren 
met de inheemse bedienden. Een gevolg van dit zelfgekozen ‘isolement’ was dat men weinig oog had 
voor binnenlandse ontwikkelingen zoals het nationalisme. Mogelijk is dit medeoorzaak van het feit 
dat noch in de brieven van Diet Kramer noch in die van Wim Muller iets staat over de politieke ont-
wikkelingen, terwijl er in de jaren dat zij in Nederlands-Indië woonden toch regelmatig oproeren 
waren van nationalistische opstandelingen.

Nederlandse vrouwen hadden in deze samenleving hun eigen wereld. Hun contact met de inheemse 
bevolking beperkte zich tot de rol van meesteres tegenover bediende. Voor veel vrouwen was een 
dergelijke verhouding nieuw. Vaak waren ze in Nederland geen personeel gewend geweest. 

Gemiddeld had een Europees gezin vier bedienden: een djongos of huisjongen, een of meer 
baboes die voor de kinderen, het huis en de was zorgden, een kokkie die kookte en een kebon 
ofwel tuinman. Meestal woonden de bedienden, al dan niet met hun familie, achter het huis in 
de bediende vertrekken. Daarnaast kwam er een djait of naaister aan huis. Onder invloed van de 
europeani sering en de daarmee gepaard gaande modernisering was de band die er van oudsher was 
geweest tussen de bedienden en de Europese families, vooral met de baboes, minder hecht gewor-
den. De verhouding had een meer afstandelijk en zakelijk karakter gekregen. De Europeanen had-
den de bedienden nodig en gingen respectvol met hen om, maar men vond hen ook vreemd. En 
vreemd was bij veel Europeanen synoniem voor onbetrouwbaar. Nogal wat vrouwen klaagden in 
hun brieven aan familie in Nederland dat de bedienden lui dan wel brutaal waren of spullen mee-
namen uit de voorraadkasten. Dikwijls volgde de ene bediende de andere op en met ieder van hen 
was iets wel aan de hand in de ogen van de briefschrijfsters. Om die reden bewaakten de Europese 
vrouwen, die door de inheemse bedienden ‘nonja’s’ werden genoemd, angstvallig hun kasten door 
de hele dag met een sleutelbos te lopen. Het instrueren en controleren van het personeel behoorde 
tot hun dagelijkse taken. Onderdeel daarvan was het ‘uitgeven van de spenkast’, het afmeten van de 
benodigdheden voor het eten aan de kokkie. Verder was het contact met de bedienden beperkt: er 
werd niet gezamenlijk gegeten bijvoorbeeld en de was mocht niet worden vermengd. 

Ook de verzorging van de kinderen werd steeds minder vaak aan de baboe overgelaten. Dat 
moest de moeder zelf doen om zo het overbrengen van westerse waarden en normen te waarborgen. 
Bovendien vond men de bedienden vaak veel te toegeeflijk tegenover de kinderen. In alle opzich-
ten wilde men ‘verindischen’ voorkomen. Veel waarde werd bijvoorbeeld gehecht aan hygiëne, ook 
om de westerse superioriteit te benadrukken. Om dezelfde reden droegen de vrouwen Europese 
kleding, waardoor ook uiterlijk het onderscheid tussen Europees en inheems werd benadrukt.  
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In het algemeen gold dat Europese vrouwen een voorbeeld moesten zijn voor de Indische mensen. 
Als uitvloeisel van de Ethische Politiek had de Europese vrouw tot taak de inheemse bevolking 
beschaving bij te brengen op het gebied van cultuur, huishouding en taal. Wat dat betreft spreekt 
Tessel Pollmann van ‘opheffen’ van de Javaan. Een en ander betekende dat de Europese vrouw in alle 
opzichten, vooral moreel, onbesproken gedrag moest vertonen. Daarnaast had zij, zoals gezegd, de 
opdracht de bedienden te instrueren en te controleren, wat in sterke mate bijdroeg aan de gezagsver-
houding van meesteres tegenover bediende.128 

In de maaltijden die dagelijks op tafel werden gezet, bleven de Europeanen ook grotendeels 
Europees. In de jaren dertig waren Europese producten volop verkrijgbaar en aardappelen en brood 
stonden vrijwel dagelijks op het menu. Alleen op zondag en bij speciale gelegenheden kwam er 
Indisch eten op tafel, dat door de meeste Europeanen dan wel zeer werd geapprecieerd. 

Door de sterkere scheiding van de verschillende bevolkingsgroepen hadden de Europeanen vrij-
wel uitsluitend omgang met elkaar. Een bijzonder aspect van het sociale verkeer was het feit dat 
vrienden en kennissen vaak de plaats innamen van familie, die letterlijk – geografisch – op afstand 
stond. Daaruit vloeide voort dat kinderen de vrienden van hun ouders dikwijls met ‘oom en tante’ 
aanspraken, wat bijvoorbeeld ook het geval was met de kinderen van de gezinnen Velsen-Quast en 
Muller-Kramer. Aan de andere kant gingen mensen vaak maar voor een korte periode met elkaar 
om. Door overplaatsingen en verlofperiodes wisselde de vriendenkring nogal eens. Vriendschappen 
bleven daardoor vaak oppervlakkig.

Een aspect van het leven van de meeste Europese vrouwen in Indië is ook dat dit leven hen 
veel vrije tijd bood, vooral omdat ze weinig huishoudelijke taken hadden en ze dus volop andere 
activiteiten konden ondernemen. Vooral in de ochtenduren was daar alle gelegenheid voor, omdat 
de werkdag van de meeste mannen al vroeg begon. Bovendien was de temperatuur ’s morgens nog 
aangenaam om bijvoorbeeld te tennissen, op bezoek te gaan of boodschappen te doen in de grote 
Europese winkels in Batavia. ’s Middags was het voor die bezigheden veel te warm. Dan werd een 
lange rustpauze genomen en werd verkoeling gezocht in de mandikamer. 

De vrijheid van de vrouwen werd echter beperkt door ongeschreven regels die te maken hadden 
met de sociale rangorde. Zo moesten de Europese vrouwen tegenover de inheemse inwoners een 
eenheid vormen, terwijl binnen de eigen bevolkingsgroep de differentiatie groot was. Die diffe-
rentiatie, ofwel sociale hiërarchie, kwam voort uit de posities van hun echtgenoten, en beperkte de 
omgangsmogelijkheden. Er waren bijvoorbeeld verplichte visites, die geheel verliepen volgens een 
bepaald patroon met vaste begin- en eindtijden. 

Ook bij ontvangsten en diners speelde de sociale orde een grote rol. Tafelschikkingen werden 
hierbij aangepast, terwijl de sociale status ook bepaalde met wie men in gesprek kon gaan. En wat 
betreft kleding golden er eveneens strikte regels. Vrouwen die net uit Europa kwamen, mochten bij-
voorbeeld niet modieuzer gekleed te gaan dan de echtgenote van de superieur van hun man. Boven-
dien was de sociale controle groot binnen de Europese kringen. Als een vrouw zich niet aanpaste aan 
de groep, kon ze gemakkelijk worden uitgesloten, zeker ook doordat er een uitgebreid roddelcircuit 

128 Pollmann, Bruidstraantjes, 18.
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was. Daarbij speelde een rol dat de Europese vrouwen eveneens tot taak hadden hun mannen te 
steunen in hun posities. Op die manier werden zij geacht bij te dragen aan de instandhouding van 
de maatschappelijke orde – het koloniale bestel – dat gericht was op het realiseren van economische 
doelen, het handhaven van rust en orde en het ‘beschaven’ van het inheemse bevolkingsdeel. Dat 
kon zover gaan dat het gedrag van vrouwen soms van invloed was op de beoordeling van functio-
narissen en het al dan niet toekennen van promoties. Het zijn juist deze aspecten – de beperkte 
vrijheid van vrouwen en de verplichtingen in het sociale verkeer zowel binnen als buiten de eigen 
kring – die een rol spelen bij wat Eveline Buchheim koloniale huwelijken noemt.129 

Diet Kramer was dus terechtgekomen in een samenleving met verschillende bevolkingsgroepen 
waartussen weinig contact was. Haar sociale leven zal zich vooral hebben afgespeeld in de Europese, 
of meer specifiek Hollandse kringen. Wellicht werd dat nog versterkt door het feit dat haar man 
werkzaam was op een school die vrijwel uitsluitend door Europese leerlingen werd bezocht.

Zoals voor andere Nederlandse gezinnen in Nederlands-Indië zullen de dagen voor het gezin 
Muller-Kramer vroeg zijn begonnen. Waarschijnlijk ging Wim Muller rond zeven uur ’s morgens 
naar het Bataviaasch Lyceum, waar hij van kwart over zeven tot kwart voor acht ’s morgens spreek-
uur had.130 Mogelijk bracht Muller rond het middaguur een lange pauze thuis door, waarna hij weer 
voor enkele uren naar school ging. Diet Kramer zal daardoor vele uren met dochter Diedie en later 
ook zoon Lex, die op 2 augustus 1936 werd geboren, alleen thuis zijn geweest, ook omdat haar man 

129 Buchheim, Passie en missie.
130 ‘Mededelingen’, School en Huis, 1 (1935), nr. 1.

Diedies eerste verjaardag, 1935; links Diet Kramer en Diedie (foto: Nationaal Archief/Collectie Spaarnestad).
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het op school erg druk had. ‘Overweldigend druk’, zoals hij aan Guus schreef. Naast het rectoraat, 
dat hij combineerde met het geven van lessen wiskunde, had Muller verschillende nevenfuncties.131 

Het zal dan ook de taak van Diet Kramer geweest zijn de inheemse bedienden instructies te 
geven. Daarbij is het de vraag of voor haar de omgang met het personeel net zo nieuw en vreemd 
was als voor veel andere Europese vrouwen, omdat ze van jongs af gewend was geweest dat er dienst-
meisjes en drogisterijknechten over de vloer waren. In ieder geval beviel het haar wel dat ze zich 
nagenoeg niet met het huishouden hoefde bezig te houden. Ze vond het ‘zalig gemakkelijk’ met de 
vele bedienden.132 In slechts één brief laat ze zich over hen uit. Aan Guus schreef ze dat kokkie Djaïm 
‘zulke mooie schotels’ had gemaakt toen er bezoek was. En over twee andere bedienden meldde ze 
hem: ‘Oja wordt nog brutaler nu jij weg bent. Saman is hups en kordaat als altijd.’133 

Achteraf, toen ze na de oorlog terug was in Nederland, beoordeelde ze de band met de bedien-
den als goed en weinig anders dan in Nederland: 

De bedienden waren goede maatjes met ons. Men moet zich daar geen wonderlijke voorstellingen van 
maken, alsof er ook maar de geringste koloniale verhouding bestaat. Er was dezelfde band als men hier in 
Holland kan hebben met personeel, dat lang in dezelfde dienst is.134 

In hoeverre dergelijke uitspraken overeenkwamen met de werkelijkheid is lastig te beoordelen. Eve-
line Buchheim stelde vast dat het discours dat de Europeanen over hun bedienden voerden zich door 
de tijd heen ontwikkelde. Zoals gezegd werd in vooroorlogse brieven nogal geklaagd over de onbe-
trouwbaarheid en ondeugdelijkheid van het Indische personeel. Rond de Tweede Wereldoorlog 
werd de nadruk gelegd op hun dienstbaarheid en trouw, en na de oorlog werd vaak gesproken over 
de goede verstandhouding die men met de bedienden had, precies zoals Diet Kramer ook deed.135

Naast de verzorging van de kinderen zal Diet Kramer veel tijd hebben gehad voor schrijven 
en andere activiteiten. Daarbij erkende ze dat zoveel vrije tijd tot misstanden kon leiden. De ‘zee 
van tijd’ zou bij vrouwen zonder echte liefhebberijen gemakkelijk kunnen uitmonden in ‘verveling, 
kwaadspreken en andere ondeugden’. Voor zichzelf zag ze die problemen echter niet: ‘Ik voor mij 
zegen natuurlijk dat makkelijke huishouden, want ik heb mijn handen vol met de twee bengels en de 
schrijverij.’ Tevreden was ze ook over het aanbod aan boeken en tijdschriften in Batavia: 

131 Brief van Wim Muller aan Guus Muller, d.d. 24 mei 1935 (WiM). Wim Muller was bijvoorbeeld in april 1935 benoemd als bestuurslid 
van de Vereniging “Pro Juventute” (bron: Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië, 16 april 1935). Voor leerlingen van het 
voortgezet onderwijs waren de schooltijden van 7.00 tot 13.00 uur. Zij hadden dus ’s middags vrij (bron: Anoniem, Batavia als handels-, 
industrie- en woonstad, 76). Het is denkbaar dat Wim Muller ’s middags nog enkele uren op school aanwezig was voor het verrichten van 
directietaken. Dit is echter niet bevestigd in de bewaard gebleven correspondentie of andere bronnen. 

132 Verbeek, ‘Diet Kramer’.
133 Brief Diet Kramer aan Guus Muller, d.d. 21 juni 1934 (WiM).
134 [Anoniem], ‘Bekende landgenoten thuis’.
135 Buchheim, Passie en missie, 22.
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Op het gebied van lectuur hoeft men niets te kort te komen. Uitstekende leestrommels, waarin men door de 
z.g. “eigen keus” alle mogelijke tijdschriften lezen kan en daarnaast b.v. te Batavia een eersterangsbibliotheek, 
die de werkelijk goede boeken niet alleen direct aanschaft, maar ook meerdere exemplaren voorradig heeft.136 

In andere opzichten was ze eveneens positief over Nederlands-Indië, in tegenstelling tot wat ze soms 
in haar omgeving van andere Indiëgangers leek te horen. In 1937 zei ze bijvoorbeeld: 

Maar al te vaak wordt Indië voorgesteld als een oord van verschrikkingen, welks enige aantrekkelijkheid is, 
dat men er carrière kan – beter gezegd: kon – maken. Welke onaangename kanten Indië (als elk land!) 
ongetwijfeld heeft, de schoonheid van de natuur kan men echter niet genoeg bezingen. 

En na haar terugkeer in Nederland zei ze onomwonden: ‘Ik houd van Indië. (…) Ik heb er gelukkige 
jaren beleefd en als het kon ging ik terug.’137

Het lijkt erop dat ook Diet Kramer niet ontkwam aan de sociale verplichtingen die Eveline 
Buchheim als kenmerk van het koloniale huwelijk noemt. Het etentje met de heer Zeylemaker, de 
superieur van haar man, waarover ze zich nogal negatief uitliet tegenover Guus, kan hiertoe worden 
gerekend. Ook anderszins kreeg ze met Zeylemaker te maken. Samen met hem en met S.H. Lanson, 
die hoofd was van de Ligthartschool, een van de tot de Carpentier Alting Stichting behorende 
lagere scholen, vormde Diet Kramer namelijk de redactie van het door haar en Wim Muller opge-
richte blad School en Huis, waarvan het eerste nummer in augustus 1935 verscheen. In de praktijk 
kwam het redactiewerk geheel op Diet Kramer neer, want de heren Zeylemaker en Lanson droegen 
vooral zorg ‘voor een verband met de Directie van de Stichting en het administratieve gedeelte’. Dat 
Diet Kramer haar stempel op het blad drukte, werd na een aantal nummers ook buiten de school-
gelederen opgemerkt. In een bespreking in De Indische Courant is vermeld: ‘Ook prof. mr. Jb. Zeijle-
maker en S.H. Lanson nemen deel aan de redactie, maar het wil ons voorkomen dat de geest van 
mevr. Kramer in het tijdschrift overweegt.’138 Het acht keer per jaar verschijnende ‘tijdschrift gewijd 
aan de belangen der Europese opvoeding in Nederlandsch-Indië, tevens orgaan van de Carpentier 
Alting Stichting’, was bestemd voor de ouders/verzorgers van de leerlingen van de verschillende 
scholen die tot de CAS behoorden en beoogde een gedachtewisseling over vooral pedagogische en 
didactische onderwerpen op gang te brengen en informatie te geven over schoolse aangelegenheden, 
zo wordt duidelijk gemaakt in het eerste nummer. 

Diet Kramer leverde zelf ook verschillende stukken voor School en Huis. Daarbij wisselde ze fic-
tie en non-fictie af. Zo werd in het eerste nummer het in hoofdstuk 3 besproken verhaal ‘Conflict’, 
opgenomen en in het tweede nummer een bijdrage over ‘Het kind en zijn lectuur’, gevolgd door een 

136 Verbeek, ‘Diet Kramer’. De leestrommel met tijdschriften en eventueel ook romans was letterlijk een trommel, gemaakt van een sterke 
metaalsoort of ijzerhout in verband met de mogelijke aantasting door het tropische klimaat of door vraatzuchtige insecten (bron: www.
leestrommel.nl; geraadpleegd 25 januari 2017). Uitgeverij G. Kolff was een van de verspreiders van leestrommels in Nederlands-Indië 
(bron: Plattegrond van Batavia met stratenlijst (Batavia/Amsterdam 1940) 19). 

137 Lijsen, ‘Diet Kramer en haar werk’; [Anoniem], ‘Bekende landgenoten thuis’.
138 School en Huis, 2 (1937), nr. 4. [Anoniem], ‘“School en Huis” : ’n Degelijk tijdschrift’,: De Indische Courant, 5 juni 1936.
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fragment uit De Bikkel in het derde nummer. Bij die laatste bijdrage zal het niet toevallig zijn dat dit 
de passage betreft waarin de rector Non de Bira met een man in een hotel betrapt. 

Terwijl de drie genoemde stukken ondertekend zijn met ‘Diet Kramer’ is dat niet het geval met 
‘Boeken over Kinderen’ dat in het decembernummer van de eerste jaargang is opgenomen. Ook dit 
stuk zal echter van haar hand zijn geweest omdat het opvallend veel overeenkomsten vertoont met 
het artikel over hetzelfde onderwerp dat ze eerder in Opgang publiceerde. 

Ten slotte kunnen nog de drie schetsen worden genoemd die ze in School en Huis publiceerde 
onder de titel ‘Karakters en gebeurtenissen’. Zoals ze eerder schetsen publiceerde over het jonge 
kinderleven, gaan deze drie verhalen over oudere kinderen waarbij de nadruk ligt op pedagogische 
aspecten. In ‘Karakters en gebeurtenissen I’ is de hoofdpersoon bijvoorbeeld een tienjarig meisje 
dat door haar twee oudere broers bang wordt gemaakt met het verhaal dat op een bepaalde dag 
de wereld zal vergaan, in ‘Karakters en gebeurtenissen II’ staat de opvoeding van een lastige puber 
die naar Nederland wordt gestuurd centraal en ‘Karakters en gebeurtenissen III’ gaat over een wat 
onhandig, gevoelig pubermeisje dat zich mede door haar opvoeding ontwikkelt tot een ‘achtens-
waardige dame’, waarbij het echter de vraag is of ze gelukkig is.139 Wim Muller schreef eveneens 
artikelen voor School en Huis, vooral over onderwerpen als huiswerk maken en strafwerk. 

De eerste jaargang van School en Huis lijkt goed te zijn ontvangen. De Indische Courant schreef 
bijvoorbeeld: 

Het tijdschrift is zooveel mogelijk vrijgehouden van alles wat zweemt naar discussies over salarieering, 
subsidieering, contingenteering of pensioeneering; het streeft er naar slechts “opvoedkundig” te zijn, en 
het slaagt in dat voornemen op een gelukkige wijze, zooals uit het resultaat van deze eersten jaargang vol-
doende blijkt.140 

Slechts een jaar was Diet Kramer actief binnen de redactie van School en Huis, wat mogelijk te 
maken met haar tweede zwangerschap.141 

Achteraf werd de bijdrage van Diet Kramer aan het tijdschrift zeer gewaardeerd, zo blijkt uit het 
verslag van de schoolgebeurtenissen in de periode januari 1935-augustus 1936 in het vierde num-
mer van de tweede jaargang van School en Huis. In dit verslag wordt de oprichting van School en Huis 
als een belangrijke gebeurtenis gememoreerd, ‘welke te danken is aan het initiatief van den Rector 
van het Bataviaasch Lyceum, Dr. Mr. W.A. Muller en zijn echtgenote Mevr. D. Muller- Kramer 

139 ‘Conflict’, School en Huis, 1 (1935), nr. 1; ‘Het kind en zijn lectuur’, School en Huis 1 (1935), nr. 2; ‘Fragment [uit De Bikkel]’, School en 
Huis, 1 (1935), nr. 3; ‘Karakters en gebeurtenissen I’, School en Huis, 1 (1935), nr. 4; ‘Boeken over Kinderen’, School en Huis, 1 (1935), 
nr. 5 (zie ook: ‘Het schrijven over en voor kinderen’, Opgang, 1 (1932), nr. 4, 6-11); ‘Karakters en gebeurtenissen II’, School en Huis, 1 
(1935), nr. 5; ‘Karakters en gebeurtenissen III’, School en Huis, 1 (1936), nr. 7. 

140 [Anoniem], ‘“School en Huis” : ’n Degelijk tijdschrift’, De Indische Courant, 5 juni 1936.
141 Op 2 augustus 1936 werd zoon Lex geboren. Zie hoofdstuk 5. Vanaf jaargang 2 bestond de redactie van School en Huis uit H. Zeylemaker, 

P.J. Koets (1901-1995), docent klassieke talen aan het Bataviaasch Lyceum, en onderwijzer K.J. Danckaerts. Voor gegevens over Peter John 
Koets (1901-1995), zie: http://www.dbnl.org/tekst/_jaa003199701_01/_jaa003199701_01_0009.php; geraadpleegd 14 oktober 2015. 
K.J. Danckaerts werkte als gouvernementsonderwijzer op de Struiswijkschool en de Ligthartschool in Batavia. Vanaf 1 augustus 1935 was 
hij hoofd van de Nassauschool in Batavia, die eveneens tot de CAS behoorde (bron: www.delpher.nl; geraadpleegd 5 november 2015).
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(Diet Kramer), die geheel belangeloos de belangstelling van de ouders veroverde door voor bijna elk 
nummer van de eerste jaargang een schets met paedagogische strekking af te staan’.142 

Uit dit overzicht van schoolgebeurtenissen blijkt eveneens dat Diet Kramer geen vergoeding 
ontving voor haar werkzaamheden voor School en Huis. Mogelijk werd die onbetaalde medewerking 
min of meer van haar, echtgenote van de rector, verwacht, wat zou passen binnen de door Eveline 
Buchheim geschetste kaders van het koloniale huwelijk. Haar medewerking kan echter ook zijn 
voortgekomen uit een vanzelfsprekende betrokkenheid bij het werk van haar man, zoals die zich op 
zijn beurt betrokken toonde bij háár werk, wat onder meer blijkt uit zijn hulp bij het schrijven van 
De Bikkel.

Kwamen uit die betrokkenheid eveneens haar bemoeienissen met de toneelclub van het Bata-
viaasch Lyceum voort? Of waren die ook min of meer gekoppeld aan haar positie? Een van die 
activiteiten betrof het schrijven van toneelstukken, zoals in 1937 ‘De zieke koning’, dat volgens haar 
echtgenoot een ‘zeer geslaagde opvoering’ beleefde. Verder hielp ze, zoals gezegd, regelmatig mee 
met het instuderen van de stukken en trad ze op als souffleur. Volgens Aya Zikken lag ze daarbij 
nogal eens overhoop met een van de andere leerlingen van het Bataviaasch Lyceum, de toen onge-
veer zeventienjarige Hella Haasse, die vaak haar eigen ideeën had over hoe het moest.143 

Haar schrijverschap leverde haar in Indië meer werkzaamheden op. In een radio-uitzending van 
de Nederlandsch-Indische Radio Omroep Maatschappij hield ze bijvoorbeeld op 7 juli 1935 een 
lezing over De Bikkel.144 Verder herschreef ze de schets ‘Eén dag Paultje’, opgenomen in de novellen-
bundel Waar kinderen wonen (1931), ten behoeve van het Indisch Vrouwenjaarboek. Niet alleen 
‘verindischte’ ze het verhaal – zo is sprake van een baboe en een kokkie – ook schrapte ze in deze 
versie het godsdienstig perspectief en wijzigde ze de titel in ‘Eén ochtend Paultje’.145 

Tevens bewerkte ze op verzoek van uitgeverij G. Kolff & Co het manuscript van de vooraan-
staande inheemse bestuursambtenaar Pangeran Aria Achmad Djajadiningrat (1877-1943), die in 
de jaren 1933-1934 op aansporing van Europese en inheemse vrienden zijn memoires op papier had 
gezet. Maar liefst duizend ‘pagina’s folio’ leverde Djajadiningrat in juli 1934 bij uitgeverij Kolff in. 
Anderhalf jaar later berichtte de uitgeverij hem echter ‘dat zij niet tot het drukken van mijn boek 
kon overgaan, omdat het te groot was om in verband met de ongunst der tijden met succes te kunnen 
worden uitgegeven’, aldus de auteur in zijn ‘Voorwoord’. De uitgever stelde daarbij voor het manu-
script tot de helft terug te brengen. Djajadiningrat had geen bezwaar tegen verkorting, ‘mits niet 
alleen naar inhoud, doch ook naar vorm en geest mijn oorspronkelijk handschrift daardoor zo min 
mogelijk wijziging zou ondergaan’. Dat hij naderhand tevreden was over het werk van Diet  Kramer, 
die het ‘comprimeeren’ van Herinneringen van Pangeran Aria Achmad Djajadiningrat (1936) op 
zich nam, blijkt uit zijn slotopmerking dat ‘aan mijn bedoelden wensch ten volle is voldaan’. 

In het ‘Voorbericht’ in deze uitgave maakt Diet Kramer duidelijk hoe ze te werk was gegaan. Bij 
het inkorten had ze inderdaad getracht de persoonlijke stijl van Djajadiningrat zo min mogelijk aan 

142 School en Huis, 2 (1937), nr. 4. 
143 Brief Wim Muller aan Guus Muller, d.d. 20 december 1937 (WiM). Interview Diedie, Lex en Ingrid Muller, d.d. 14 september 2012. 

Telefoongesprek met Aya Zikken, d.d. 11 december 2012.
144 Nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië, 6 juli 1935.
145 ‘Eén ochtend Paultje’ in: Lith-van Schreven en Hooykaas-van Leeuwen Boomkamp, Indisch Vrouwenjaarboek.
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te tasten. Ook had ze er steeds naar gestreefd ‘de geest van het oorspronkelijke zoo goed mogelijk te 
bewaren’ en aan de ‘feitelijke voorstellingen’ had ze niets veranderd. Daarbij is Diet Kramer slechts 
op een punt concreet over wat zij heeft geschrapt in het manuscript. Dit betreft de activiteiten van 
Djajadiningrat voor de Volksraad, het adviesorgaan van het koloniale bestuur: 

De veelzijdige arbeid namelijk, door hem als lid van den Volksraad (en van het College van Gedelegeerden) 
verricht, kan alleen worden gewaardeerd door raadpleging van de Handelingen. Het was niet mogelijk in 
het toegestane bestek daaruit zooveel over te nemen als noodig is om een beeld te krijgen van dit deel van 
de onafgebroken werkzaamheid van den auteur van deze Herinneringen.146 

Hoewel auteur en bewerker in hun voorwoorden consensus laten zien over het uiteindelijke resul-
taat, hebben verschillende critici hierover kritische vragen gesteld dan wel commentaar hierop gele-
verd. Tot hen behoort E. du Perron, die destijds als journalist in Nederlands-Indië werkzaam was. 
In zijn brief van 30 april 1937 aan Menno ter Braak sneerde Du Perron nogal over het werk van Diet 
Kramer. Nadat hij Ter Braak had laten weten een recensie van de Herinneringen te willen schrijven, 
vervolgt hij: 

Dit boek is nl. een soort unicum, en, hoezeer halfverpest ook (door een mevr. Diet Kramer, die ook met 
den een of anderen bureaucraten-opperhoofd getrouwd moet zijn en die er allerlei uit heeft gesneden om-
dat dat veiliger was – en om òf den auteur, of het nederl. gezag, of allebei in bescherming te nemen), het is 
werkelijk belangrijk. Ik wil er dus een goed stuk van maken, althans zoo goed ik kan. 

Terwijl Du Perron in deze brief zijn verwijten rechtstreeks aan het adres van Diet Kramer richt, laat 
hij in de uiteindelijke recensie in het midden wat het aandeel van Diet Kramer was geweest: ‘Voor 
de oningewijde is niet recht duidelik welke rol mevrouw Diet Kramer precies gespeeld heeft bij het 
weglaten van ongeveer de helft van de oorspronkelijke tekst (…).’ Wel vraagt hij zich af ‘in hoeverre 
de instemming van de schrijver hem uit het hart gegrepen dan wel opgedrongen werd. Men schrijft 
over het algemeen niet graag 1000 bladzijden, vooral wanneer dit uit volle overtuiging gebeurt, 
om ze tot 500 te zien reduceren, zogenaamd om uitgeversredenen.’ Dat laatste lijkt Du Perron dui-
delijk in twijfel te trekken. Wat Djajadiningrat over zijn privéleven vertelt, over zijn familie, zijn 
jeugd, enz. vindt hij onderhoudend, het tweede deel, over het politieke leven van Djajadiningrat, 
noemt hij vanwege de vele lange citaten uit de Volksraad ‘dit onverteerbare proza’. Zijn twijfel over 
de betrouwbaarheid van dit stuk laat hij blijken door een uitspraak van Stendhal over de memoires 
van Napoleon aan te halen: als generaal had Napoleon het niet nodig om te liegen, als keizer wel, 
vandaar ‘de grotere betrouwbaarheid van het Mémorial de Sainte-Hélène in het oudere deel’. Met 

146 Achmad Djajadiningrat, Herinneringen van Pangeran Aria Achmad Djajadiningrat (Amsterdam/Batavia 1936). Pangeran Aria Achmad 
Djajadiningrat, telg uit een vooraanstaand West-Javaans regentengeslacht, was van 1901 tot 1924 regent van Sarang. Daarna was hij 
achtereenvolgens regent van Batavia, lid van de Volksraad, adviseur van de Nederlandse delegatie naar de Verenigde Naties en lid van ver-
schillende regeringscommissies. Hij was een van de eerste leden van de Javaanse elite die Europees onderwijs – de hbs in Batavia – volgde. 
Ook was hij een van de hoogste inheemse ambtenaren onder het Nederlandse koloniale bestuur (bron: Houben, Inheems bestuur, 43).
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andere woorden, het eerste deel van Djajadiningrats herinneringen lijkt Du Perron betrouwbaarder 
te achten dan het tweede deel over het politieke functioneren van de auteur.147 

Vijftien jaar later plaatste ook de Leidse hoogleraar G.W.J. Drewes (1899-1992), voormalig 
docent aan de Universiteit van Jakarta, kanttekeningen bij de bewerking van Diet Kramer. Ook 
zijn kritiek geldt vooral het tweede deel van het boek. Hij stelt vast dat de beschreven herinne-
ringen tot 1918 – het jaar waarin de Volksraad werd opgericht – over ‘het bestuurswerk van een 
 vooruitstrevend regent’ 295 bladzijden beslaan, terwijl de periode daarna waarin de ‘activiteit van 
de politieke figuur Djajadiningrat’, over zijn werk voor de Volksraad, slechts 70 bladzijden kreeg 
toebedeeld. Hij spreekt wat dat betreft van een ‘wanverhouding’ en vindt dat daarmee de waarde 
van het boek aanzienlijk is geslonken. 

Drewes vraagt zich af of het niet beter was geweest wanneer de uitgever de memoires had opge-
deeld, met de bedoeling het tweede deel, onverkort, op een later moment uit te geven. Ook had 
het manuscript in een bibliotheek kunnen worden gedeponeerd ‘tot tijd en wijle de omstandig-
heden volledige uitgave zouden gedogen’. Die laatste toevoeging doet vermoeden dat hij – net als 
Du  Perron eerder deed – betwijfelde of aan de bewerking uitsluitend uitgeversbelangen ten grond-
slag hadden gelegen. Een journalist van De Nieuwsgier, die het artikel van Drewes in 1951 besprak, 
vroeg zich vervolgens af wat er met het oorspronkelijke manuscript was gebeurd. ‘Men kan slechts 
hopen dat dit aan een museum of een bibliotheek is geschonken. Het zou een voortreffelijke bron 
kunnen zijn voor a.s. historici.’148 

Inmiddels staat nagenoeg vast dat het manuscript van Djajadiningrat is verdwenen. In elk geval 
is het niet in het bezit van zijn familie. Madelon Djajadiningrat, getrouwd met Djajadiningrats 
achterneef Hoesein Djajadiningrat, suggereert op grond van een gesprek dat zij een aantal jaren 
geleden had met de socioloog W.F. Wertheim (1907-1998) dat het manuscript in het archief van de 
Politieke Inlichtingen Dienst (PID) terecht is gekomen, waarvan echter een groot deel verloren is 
gegaan. Wellicht zat het manuscript daartussen. Zij stelt verder dat de bewerking van Diet Kramer 
mogelijk op verzoek van de PID was.149

Bovenstaande maakt twee dingen duidelijk. Het eerste is dat vergelijking van Herinneringen van 
Pangeran Aria Achmad Djajadiningrat met het oorspronkelijke manuscript niet mogelijk is, om de 
eenvoudige reden dat het manuscript niet beschikbaar is. Het tweede is dat van verschillende kanten 
wordt gesuggereerd dat het inkorten van de Herinneringen niet uitsluitend een uitgeverszaak was. 
Een suggestie die wordt versterkt doordat de ingrepen betrekking hadden op dat deel van de tekst 

147 Brief van E. du Perron aan Menno ter Braak, d.d. 30 april 1937 (bron: http://mtb.dbnl.nl/tekst/braa002brie21_01/braa002brie21_ 
01_1036.php; geraadpleegd 8 januari 2013); Du Perron, ‘Kartini en Djajadiningrat’. Het artikel is in enigszins aan gepaste vorm ook 
opgenomen in E. du Perron, Indies Memorandum (Amsterdam 1946) 220-225. Een van de aanpassingen betreft een toegevoegde toe-
lichting op zijn twijfel aan het gegeven dat uitsluitend uitgeversoverwegingen ten grondslag lagen aan de bewerking van Herinneringen 
van Pangeran Aria Achmad Djajadiningrat door Diet Kramer: ‘Wellicht hebben zich hier andere invloeden doen gelden en heeft de 
politiek sterker dan de uitgever gesproken.’

148 Drewes, ‘Autobiografieën van Indonesiërs’. R.N., ‘Autobiografieën van Indonesiërs : Boeiend artikel van Drewes in de “Bijdragen”’, De 
Nieuws gier, 28 november 1951. De Nieuwsgier, een voortzetting van de Tanah Abang Bode, was van 1945 tot 1957 een dagblad in Indonesië.

149 E-mail Madelon Djajadiningrat, d.d. 5 oktober 2015. De Politieke Inlichtingen Dienst (PID) maakte deel uit van de koloniale politie en 
had tot taak toezicht te houden op ‘de regels die het recht van vereniging en vergadering inperkten en de controle op de pers’. Officieel 
bestond de PID van 1916-1919. Daarna werden de taken overgenomen door de Algemeene Recherche Dienst (ARD), maar de naam PID 
bleef in gebruik (bron: Poeze, ‘Patjar Merah’). W.F. Wertheim was van 1936 tot 1942 hoogleraar aan de Rechtshogeschool te Batavia.
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dat over Djajadiningrats politieke periode ging. Belangen van de zijde van de Nederlands-Indische 
regering hebben hierbij wellicht een rol gespeeld. Zo is aannemelijk dat de uitgave op geen enkele 
wijze schade zou mogen toebrengen aan de koloniale politiek, die in die tijd vooral gericht was op 
handhaving van het systeem en op het onderdrukken van het inheemse nationalisme.

In aansluiting hierop kan de vraag worden gesteld hoe de medewerking van Diet Kramer aan de 
publicatie van de memoires van Achmad Djajadiningrat moet worden gezien. Zag ze de opdracht 
puur als een mogelijkheid om het gezinsinkomen aan te vullen dan wel om een – interessante – klus 
onderhanden te hebben? Of was zij op de hoogte van mogelijke achterliggende motieven bij deze 
opdracht, en zo ja, wat betekenden die voor haar? Diet Kramer heeft zich over deze kwesties niet 
uitgelaten, zoals ze zich, voor zover bekend, in deze periode ook in geen enkel document heeft 
uitgesproken voor of tegen het koloniale stelsel of de koloniale politiek. Het meest voor de hand 
ligt dat ze, net als de meeste Europeanen, het systeem stilzwijgend onderschreef. In dat geval is het 
niet waarschijnlijk dat ze onoverkomelijke bezwaren tegen de bewerking van het manuscript heeft 
gehad. Was dat wel het geval geweest, dan had ze de opdracht immers kunnen weigeren. Dat dit niet 
is gebeurd, kan betekenen dat politieke motieven geen rol speelden bij de bewerking, of dat deze 
voor Diet Kramer geen bezwarende betekenis hadden bij de aanvaarding van de opdracht dan wel 
dat ze instemde met die motieven.150 

Alles bij elkaar leek Diet Kramer het naar haar zin te hebben in Nederlands-Indië. Ze had verschil-
lende opdrachten en ondertussen had ze ook heel wat mensen leren kennen. Behalve de  familie 
 Velsen-Quast en de gezinnen van andere collega’s van haar man waren dat bijvoorbeeld Kees 
Mander sloot en Jet Hennequin, die door haar worden genoemd in de eerste brief die ze na de oorlog 
vanuit Kandy op het toenmalige Ceylon aan haar familie in Nederland stuurde. Over de aard van 
die contacten is echter niets bekend.151 

Waarschijnlijk is dat, gezien de positie van Wim Muller, de meeste kennissen en vrienden 
afkomstig waren uit de bovenlaag van de bevolking. Overigens had Wim Muller weinig op met 
de sociale hiërarchie in Indië. Om die reden ging hij bijvoorbeeld niet graag naar de sociëteit, waar 
veel Europeanen elkaar ontmoetten. ‘Daar werd je ingedeeld naar je rang en daar had hij een hekel 
aan’, aldus Diedie Muller, ‘mijn moeder hield echter van uitgaan, van dansen, naar de bioscoop of 

150 Overigens verscheen in 1936 bij uitgeverij Kolff ook een Indische editie van de Herinneringen van Pangeran Aria Achmad Djajadinin-
grat, getiteld Kenang-kenangan. Volgens Drewes is deze vervaardigd naar de Nederlandse editie (Drewes, ‘Autobiografieën van Indo-
nesiërs’). In 1996 is op initiatief van enkele nazaten van Djajadiningrat een nieuwe Indonesische vertaling verschenen bij Paguyuban 
Keturunan, Jakarta. In deze uitgave is een voorwoord opgenomen van Nasis Djajadiningrat, de zoon van Achmad Djajadiningrat. Hij 
schrijft daarin: ‘Sangat disayangkan, bahwa pengalaman beliau, serta jasa-jasanya sebagai anggota “Volksraad” (Dewan Rakyat) tidak 
dimasukkan ke dalam buku tersebut, sedangkan manuskrip aslinya tidak dapat diketemukan lagi’ (= Het is jammer dat sommige stukken 
zoals het deel over de Volksraad niet in het boek zijn opgenomen, terwijl het oorspronkelijke manuscript niet meer te vinden is; vertaling 
Madelon Djajadiningrat, e-mail d.d. 5 oktober 2015). Zie ook: Inghokham, ‘Memoirs of a life spanning momentous changes’, The Jakarta 
Post, 23 november 1997.

151 Brief van Diet Kramer aan Jacoba Kramer-Ipenburg, d.d. 22 januari 1946 (DM). In een brief d.d. 24 oktober 1938 schreef Wim Muller 
aan Guus Muller dat ‘mejuffrouw Hennequin’ op bezoek was geweest; ze had daarbij te kennen geven dat Diedie op Guus leek (WiM). 
Henriette Geertruida Hennequin (1899-1945) was lerares en overleed op 18 juli 1945 in interneringskamp Tjideng, Batavia (bron: 
https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/61739/henriette-geertruida-hennequin; geraadpleegd 17 september 2015). Kees Mander-
sloot zou de musicus C. Mandersloot geweest kunnen zijn, die in de jaren dertig van de twintigste eeuw in Nederlands-Indië woonde en 
verschillende optredens verzorgde (bron: www.delpher.nl; geraadpleegd 17 september 2015).
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het theater gaan of naar een feest. Ze was toen heel levenslustig. Ik heb wel eens gehoord dat het 
verhaal ging dat mijn vader zijn vrouw wel niet lang zou houden, omdat hij niet van uitgaan hield.’ 
Aya Zikken herinnerde zich dat Diet Kramer vaak aanwezig was op schoolfeesten. ‘Ze had dan altijd 
een mooie jurk aan.’ De dochter van Mullers collega Peter John Koets heeft eveneens herinneringen 
aan Diet Kramer die wijzen op een zekere wereldse uitstraling. ‘Er was een vriendschappelijk contact 
tussen de beide gezinnen. Mevrouw Muller kwam af en toe bij ons langs met Diedie en Lex. Van 
die bezoeken herinner ik me mevrouw Muller als een mondaine dame, die rookte en misschien zich 
opmaakte, zo heel anders dan mijn moeder (…).’152

Het hier gestelde lijkt een aanwijzing dat Diet Kramer in die jaren een tamelijk rimpelloos leven 
leidde. Dat was inderdaad het beeld dat ze naar buiten bracht. Zo schreef Caty Verbeek in 1937 
over haar: 

Blonde, blanke Hollandsche vrouw, die zich in Indië opperbest op haar plaats voelt, niet kankert zooals 
zoovelen, die haar man naar de tropen gevolgd zijn, vrouw, die de kunst verstaat het kwade ondergeschikt 
te maken aan het vele goede.153 

Toch kunnen bij dit beeld vraagtekens worden gezet. Volgens haar kinderen kampte hun moeder al 
in Indië met de psychische problemen die zich na de oorlog in alle hevigheid zouden open baren. Lex 
Muller spreekt van ‘moeilijke periodes’ in Indië. ‘Mijn vader stimuleerde haar dan te gaan  schrijven. 
Dat hield haar op de been. De baboe zorgde dan voor ons.’ Van zijn halfbroer Jan Muller heeft hij 
gehoord dat hij en Diedie in Indië vanwege de gezondheidsproblemen van hun moeder wel eens 
uit logeren zijn gestuurd, onder meer naar de familie Velsen. Mogelijk is Diet Kramer ook een keer 
opgenomen geweest.154 

Wat deze herinneringen waard zijn, is moeilijk te beoordelen. Diedie en Lex waren destijds 
immers nog erg jong. Wellicht hebben verhalen in de familie, bijvoorbeeld van Guus en Jan Muller 
of van Jan Kramer, hun eigen summiere herinneringen aangevuld. Het autobiografische document 
‘Kort geding’ bevat echter eveneens aanwijzingen die duiden op moeilijkheden van geestelijke aard 
in de periode dat Diet Kramer in Indië woonde. Zoals gezegd, beschrijft ze in dit stuk de band 
met haar echtgenoot als ‘groot en hecht en waarachtig’ maar het is geen ‘beschermende liefde’. Ze 
vervolgt haar terugblik dan met: ‘En nu begint de comedie van X. en D. Samen worden ze “de flinke, 
betrouwbare, actieve en vitale vrouw”. O hemel! Met daaronder alle liefde voor elkaar, alle angst en 
afweer en zieligheid en verlangen naar God en bevrijding!’ Een uitspraak die gevolgd wordt door 
de eerder in dit hoofdstuk vermelde opmerking over haar krampachtige leven van hard werken en 
weinig rust. 

152 Interview Diedie, Lex en Ingrid Muller, d.d. 14 september 2012. Telefoongesprek met Aya Zikken, d.d. 11 december 2012. E-mail Ien van 
Westen-Koets, d.d. 12 januari 2016. 

153 Verbeek, ‘Diet Kramer’.
154 Interviews Diedie, Lex en Ingrid Muller, d.d. 14 september 2012 en 11 september 2014.
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Steeds maar schrijven en steeds zichzelf schrijven. (op de kinderboeken – de objectieve – na!) Steeds maar 
leven en zichzelf leven. Geen recensies lezen, want slechte recensies maken diepe wonden. Bescheiden 
doen om mondelinge kritiek te vermijden, want…. vinden X en D…… kritiek verdienen ze waarachtig niet 
in dit zware leven van opoffering en volharding. X. zegt tot D: “Wat een flinke, kordate vrouw toch…. je 
mag er wezen…. zorg maar dat ze je niet op fouten wijzen, dan raak je de kluts kwijt”.155 

Diet Kramer zette deze reflecties, zoals gezegd, in circa 1954 op papier. Psychisch was ze er toen 
slecht aan toe. Vanzelfsprekend kan dit haar kijk op de periode waarin ze in Nederlands-Indië 
woonde, hebben gekleurd dan wel vertekend. Het beeld van een moeizaam levende vrouw dat ze van 
zichzelf in ‘Kort geding’ neerzette, wordt echter door de herinneringen van haar kinderen beves-
tigd. Enige twijfel aan het beeld van de sterke, energieke vrouw dat ze de buitenwereld toonde, lijkt 
daarom op zijn plaats.

155 ‘Kort geding’ (DM).
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Tijdens het verlof in 1936-1937 liet het gezin Muller-Kramer zich portretteren (LeM).
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Jaren van onrust
(1936-1941)

In 1936 had Wim Muller er zes dienstjaren op zitten, de gebruikelijke termijn om met verlof te gaan. 
Maar eerst was er nog een andere grote gebeurtenis. Op 22 mei 1936 schreef Muller aan zijn ‘lieve 
jongens’ in Nederland: ‘Wij gaan ± 22 juni verhuizen naar Koningsplein Z. 11 p.a. fam. Velsen. 
Eind Juli of begin Augustus kunnen jullie je nieuwe broertje of zusje verwachten.’1 Blijkbaar viel de 
voorbereiding van de aanstaande bevalling samen met het regelen van zaken rond het verlof dat op 
stapel stond, waaronder de gemelde verhuizing. Gebruikelijk was dat mensen die met verlof gingen, 
de huur van hun huis opzegden en hun inboedel verkochten op een openbare verkoping. Na terug-
keer werd een dan beschikbare woning vervolgens nieuw ingericht, vaak met meubels die men op 
zo’n vendutie aanschafte.2 

Aannemelijk is dat ook Diet Kramer en haar man het zo aanpakten. Daarbij is goed mogelijk 
dat zij met het oog op de bevalling hun huis aan de Boxlaan wat eerder opdoekten dan in verband 
met het verlof strikt noodzakelijk was. Zouden ze dat pas doen ná de geboorte van hun tweede kind, 
dan zou de kraamtijd immers wel bijzonder onrustig zijn. Dat was nu minder het geval omdat ze 
bij de familie Velsen konden logeren om daar de bevalling af te wachten. Of misschien konden ze 
zelfs in het huis van de Velsens trekken terwijl die zelf op vakantie waren. Daar was het immers het 
seizoen voor. Hoe de afspraken ook zijn geweest tussen beide gezinnen, ze wijzen in ieder geval op 
een nauwe band. 

Zoals gezegd, werd Lex – Willem Alexander – Muller op 2 augustus 1936 geboren, mogelijk 
net als zijn zusje in het Sint-Carolus Ziekenhuis. De ‘flinke knaap’ werd eigenlijk op 1 augustus 
verwacht, de verjaardag van Wim Muller, ‘maar blijkbaar wou hij een aparten verjaardag hebben en 
ook nog op Zondag geboren worden’, schreef Wim Muller aan Guus.3

Het moet, ook zonder verhuizing, een hectische tijd zijn geweest voor het jonge gezin, want 
zo’n acht weken later, op 30 september 1936, was het vertrek naar Nederland met m.s. “Johan van 
Oldenbarneveldt” al gepland.4 Gangbaar was dat het afscheid van mensen die Nederlands-Indië 
verlieten groots werd aangepakt en volgens min of meer vaste rituelen verliep. Veel mensen kwamen 
dan naar de kade van Tandjong Priok om hen uit te zwaaien. Vaak werden de passagiers vereerd met 
prachtige bloemstukken en fruitmanden. Verder werd er champagne geschonken en was er muziek, 
waarbij onder meer het Wilhelmus werd gespeeld. Vast onderdeel van het afscheid was ook het 
gooien van een groot aantal serpentines vanaf de boot, die door de mensen op de kade werden 

1 Brief van Wim Muller aan Guus, Willy en Jan Muller, d.d. 22 mei 1936 (LeM).
2 Schreuder, ‘Zon- en schaduwzijden’.
3 Brief Wim Muller aan Guus Muller, d.d. 4 augustus 1936 (LeM).
4 ‘Scheepsberichten’, Het Nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië, 28 september 1936.
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opgevangen, waardoor een kleurrijk net van papieren lijnen werd gespannen. Als dan de boot daad-
werkelijk vertrok, werden de lijnen steeds strakker getrokken om vervolgens een voor een te breken. 
Het afscheid van Indië was daarmee definitief.5 

Ook Diet Kramer en haar gezin zal een dergelijk uitbundig afscheid ten deel zijn gevallen. 
Velen waren naar Tandjong Priok gekomen om de rector en zijn gezin uitgeleide te doen, schreef 
het Bataviaasch Nieuwsblad, dat eveneens melding maakte van het feit dat schrijfster Vicki Baum 
(1888-1960) ook tot de passagiers behoorde. Het Nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië 
besteedde eveneens aandacht aan het vertrek. Deze krant noemde Wim Muller een van de ‘promi-
nente  figuren’ die naar Europa gingen, naast onder meer mr. F.H. van Heukelom, directeur der Java 
Cultuur Maatschappij’, en J.W.Th. Heringa, ‘den afgetreden resident van Tapanoeli’.6

Aan boord werd het gezin Muller-Kramer bijgestaan door een baboe, herinnert Diedie Muller 
zich. ‘Dat kan onze eigen baboe Soelami zijn geweest, maar het kan ook zijn dat er een baboe was 
die in dienst was van het schip, een zogenaamde zeebaboe. In ieder geval was er een baboe. Er zijn 
foto’s van.’ De aanwezigheid van een baboe bij aankomst in Nederland wordt bevestigd door nicht 
Annemarie van Wolde.7

De reis verliep goed. Een ‘rustige zee en rustige (weinig!) passagiers met nette kinderen’, schreef 
Wim Muller, varend op de Middellandse Zee, aan Guus op de verjaardag van ‘Diedeltje’. ‘We hebben 
jouw gelukwens over gebracht en ze heeft netjes “dank u, uus” gezegd. Van verschillende passagiers 
heeft ze cadootjes gehad en vanavond geeft de kapitein te harer ere een diner (het captains-dinner!).’ 
Muller blikte in zijn brief ook vooruit op wat komen ging: 

Het is wel jammer dat we een strenge winter krijgen (want de prinses loopt nu al met een “mof ”) want dat 
zal ons heimwee (naar Batavia) verergeren. Tot nu toe valt aan boord de kou nogal mee. Vandaag voor het 
eerst had ik een Europees jasje aan.

Diezelfde dag schreef Wim Muller ook aan zijn jongste zoon, van wie ze net als van Guus in Port 
Said een brief hadden ontvangen. Aan Jan schreef hij over enkele voorvallen tijdens de reis. Zo had 
hun schip midden op de oceaan een zieke kok van een Deense boot moeten overnemen en mee-
genomen naar Port Said. 

Volgens planning kwam de boot op 27 oktober om 12.00 uur in Amsterdam aan. Guus en Jan 
Muller behoorden tot degenen die de Mullers kwamen afhalen. Of die, zoals hun vader had voor-
gesteld, meegingen koffiedrinken op het adres Noorder Amstellaan 260 in Amsterdam-Zuid, waar 
het gezin voorlopig zou wonen, is niet bekend. Opvallend is overigens dat Mullers dochter Willy in 
de brieven niet wordt genoemd. Behoorde zij niet tot de afhalers? Stond het contact tussen vader en 
dochter destijds op een zacht pitje?8

5 Steijlen en Willems, Met ons is alles goed, 68. Ammers-Küller, Wat ik zag in Indië, 146-148.
6 ‘De Mailboot’, Bataviaasch Nieuwsblad, 1 oktober 1936; ‘De “Johan”’, Het Nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië, 30 september 1936.
7 Interview Diedie, Lex en Ingrid Muller, d.d. 11 september 2014. De foto’s met de baboe zijn niet boven water gekomen. Interview 

Annemarie van Wolde, d.d. 26 november 2014.
8 Brieven van Wim Muller aan Guus Muller en Jan Muller, d.d. 18 oktober 1936 (WiM). Nazaten van Willy Muller, die over de relatie 

tussen Wim Muller en zijn dochter mogelijk informatie hadden kunnen geven, zijn helaas niet gevonden.
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Ook de familie Kramer verwelkomde het gezin. Volgens Annemarie van Wolde waren bij het 
 afhalen veel familieleden aanwezig. De verlofgangers hadden voor iedereen cadeautjes meegebracht. 
Voor Johanna Kramer, de zuster van Diet Kramer, kwamen bijvoorbeeld een fraai lakdoosje en een 
houten dienblad uit de koffer. En natuurlijk waren er foto’s die een beeld gaven van het leven in 
Indië. Enkele van deze foto’s werden geplaatst bij het interview dat Diet Kramer met Caty Verbeek 
van Libelle had vlak voor ze in 1937 weer terugging naar Indië.9 

Voor haar zuster Johanna bracht Diet Kramer uit Batavia een lakdoosje mee ( JV). 

Het genoemde adres in Amsterdam-Zuid was destijds het adres van Jacoba Kramer-Ipenburg, die 
daar een groot bovenhuis bewoonde.10 Diet Kramer trok met haar gezin dus bij haar moeder in. Dat 
zal van beide kanten de nodige aanpassingen hebben gevraagd. Annemarie van Wolde herinnert 
zich dat in het bijzonder de aanwezigheid van de baboe – ‘zo’n vreemd bruin mensje’ – voor enige 
beroering zorgde. Vooral haar oma had er volgens haar moeite mee. ‘Misschien is de baboe wel 
teruggestuurd’, maar dat weet ze niet meer. Wel herinnert ze zich dat Jacoba Kramer-Ipenburg op 
zeker moment voor haar logés en zichzelf een groot huis had gehuurd in Zandvoort of Haarlem. 
De toen zestienjarige Annemarie ging er wel eens logeren.11 Haar verhaal stemt overeen met het feit 
dat de Mullers op 27 maart 1937 werden ingeschreven op het adres Spaarnelaan 39, Haarlem. Ook 
Jacoba Kramer-Ipenburg werd op die datum op dat adres ingeschreven evenals een dienstbode met 
de naam Maaike Smit. Na het vertrek van alle logés in september van dat jaar verhuisden de laatste 
twee weer naar Amsterdam, waar Jacoba op 20 september 1937 werd ingeschreven op de Noorder 
Amstellaan, maar niet als eerder op nummer 260 maar op nummer 34hs.12

De meeste familieleden vonden de verlofperiode van Diet en haar gezin een interessante tijd. 
Ze hadden nu alle gelegenheid om Wim Muller te leren kennen. Tot dan kenden de meesten hem 
niet of nauwelijks. Dat gold ook voor Annemarie van Wolde, die zich hem herinnert als een leuke 
man. Volgens haar was hij in de ogen van de familie ‘een geleerde, maar wel heel gewoon. Hij had 
humor. Hij vond het een sport om uit te zoeken hoe ver je kon rijden met tramkaartjes van 6 en van 
11 cent, inclusief overstappen.’

9 Interview Annemarie van Wolde, d.d. 26 november 2014. E-mail Hetty van Wolde, d.d. 19 en 28 januari 2015. Verbeek, ‘Diet Kramer’.
10 Archiefkaart Jacoba Ipenburg (GAA). De naam van de Noorder Amstellaan is na mei 1946 gewijzigd in Churchill-laan (bron: http://

www.joodsamsterdam.nl/churchilllaan-noorder-amsterllaan/; geraadpleegd 10 oktober 2017).
11 Interview Annemarie van Wolde, d.d. 26 november 2014.
12 NHA, Bevolkingsregister Haarlem : Huizenkaarten 1910-1950, fiche 797.
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Aannemelijk is dat Diet en Wim en hun kinderen veel tijd met hun familie doorbrachten. Vaag 
herinnert Diedie Muller zich dat ze met haar halfbroer Jan op het Lange Voorhout in Den Haag 
heeft gelopen en dat ze bij een broer van haar moeder in Haarlem heeft gelogeerd. Wellicht was dat 
bij Fré Kramer, die sinds juni 1928 in deze stad op het adres Tuinwijklaan 3 woonde. Intensief moet 
in elk geval het contact zijn geweest met Diets broer Kees Kramer, die, als gezegd, de drogisterij had 
overgenomen. Hij had destijds een alcoholprobleem, wat ongetwijfeld van invloed zal zijn geweest 
op zijn functioneren in het gezin en in de drogisterij. In de familie is bekend dat Wim Muller er 
toen voor zorgde dat Kees in een kliniek werd opgenomen om af te kicken. Blijkbaar had dat een 
positief resultaat, want na die periode werd Kees lid van de geheelonthoudersbond. Waarschijnlijk 
doelde Jan Kramer op deze ‘familie-aangelegenheden’ toen hij in zijn levensverhaal noteerde: ‘ Muller 
(“Wim” noemen wij hem) was een beste kerel. Wij hebben aan zijn gevraagde bemoeienissen met 
familie-aangelegenheden tijdens hun verlof in Nederland de beste herinneringen.’13 

Mogelijk om hun familie een mooie foto te geven lieten Diet Kramer en Wim Muller zich in 
deze periode met hun kinderen fotograferen. Daartoe gingen ze naar de gerenommeerde fotograaf 
Truus Knopper in Heemstede. Het resultaat was niet een doorsnee gezinsportret maar een – door 
Knopper gesigneerde – foto waarop de vier afzonderlijke portretjes als een soort collage zijn samen-
gebracht (zie bladzijde 246).14

Naast ontmoetingen met familie en waarschijnlijk ook met oude vrienden had Diet Kramer tij-
dens het verlof afspraken die met haar werk te maken hadden. Ongetwijfeld bracht ze meer dan eens 
een bezoek aan uitgeverij Holland, die haar nieuwe jongerenroman Roeland Westwout in productie 
nam. Ook hield ze in deze periode verschillende lezingen. Op 11 maart 1937 hield ze, zoals eerder 
vermeld, ‘een causerie over eigen werk’ in de lunchroom van De Bijenkorf te Rotterdam, waarvan 
verslag gedaan werd in de Nieuwe Rotterdamsche Courant. Diet Kramer sprak er voor ‘een talrijk 
en aandachtig luisterend gehoor’, dat haar met ‘een hartelijk applaus’ dankzegde voor ‘haar belang-
wekkende causerie’.15 Ruim een maand later, op 22 april, hield ze op uitnodiging van de Haagse 
boekhandel Wattez een voordracht in de Pulchri Studio te Den Haag, waarvoor de toegangsprijs 
fl. 0,40 bedroeg. Ook voor deze lezing was veel belangstelling, aldus het verslag in Het Vaderland.16 

De grote belangstelling die er was voor haar lezingen is een aanwijzing voor haar populariteit. 
Blijkbaar had haar afwezigheid vanaf juni 1933 geen afbreuk gedaan aan haar positie als  schrijfster. 
Dat blijkt ook uit het feit dat ze manuscripten kreeg toegestuurd waarover haar oordeel werd 
gevraagd. Tijdens het verlof betrof dat bijvoorbeeld het manuscript getiteld ‘Pim en Puckie’, dat 
haar was toegestuurd door ene ‘Rie’. Eind augustus 1937 liet ze de briefschrijfster weten dat het 
verhaal ‘buitengewoon aardige passages’ bevat, maar dat ze het haar uitgever ‘toch niet durft aan te 
bevelen voor uitgave’. Als sterke punten noemt ze de humor (‘in grote mate en van de beste soort’), 
een vlotte pen en een grote fantasie. Maar die laatste twee worden nog onvoldoende beheerst. De 

13 Interviews Diedie, Lex en Ingrid Muller, d.d. 14 september 2012 en 11 september 2014. Levensverhaal Jan Kramer (EVK).
14 Het fotografie-atelier van Truus Knopper was sinds december 1932 gevestigd op het adres Jan van Goyenstraat 26 te Heemstede. 

 Knopper was gespecialiseerd in kinderfotografie (bron: [Anoniem], ‘Onbekend Heemstede’).
15 Nieuwsblad voor den Boekhandel, 104 (1937), nr. 10, 130; [Anoniem], ‘Diet Kramer : Causerie in de Bijenkorf ’.
16 Het Vaderland, 13, 21 en 23 april 1937. De mededeling in De Maasbode van 3 maart 1937 dat Diet Kramer tijdens het verlof slechts één 

lezing zou houden, is niet correct.

0260_Duiff_DietKramer.indb   250 02-02-18   09:55



251

auteur ‘houdt beide te weinig binnen de perken van het voor kinderen begrijpelijke en appreciabele’. 
De typeringen vindt ze soms te gechargeerd, de compositie zwak en de spreektaal te gezwollen en 
‘langademig’ voor kinderen. Ze denkt dat de auteur beter kan gaan schrijven voor volwassenen.17 

Diet Kramer was dus weinig positief over ‘Pim en Puckie’. Desondanks verscheen het boek in 
1938 bij H. Meulenhoff, Amsterdam. Als auteursnaam is Toon Gerhard vermeld, pseudoniem van 
Jan Gerhard Toonder (1914-1992).18 Het lijkt er dan ook op dat briefschrijfster Rie niet de auteur 
van het verhaal was, maar dat zij namens de toen 23-jarige Toonder Diet Kramer had benaderd. Een 
andere mogelijkheid is dat Toonder de brief zelf had gestuurd onder een valse naam.

Tijdens de verlofperiode nam Diet Kramer ook de tijd om interviews te geven. Zo was er een 
gesprek met Caty Verbeek van Libelle en met Amé Lijsen van Contact, maandblad voor de Neder-
landse jeugd. De eerste beschrijft Diet Kramer als een 

forsche vrouw, charmante moeder, die alles ondergeschikt maakt aan de zorg voor haar tweetal, die het 
leiden en vormen van deze jeugdigen individuen vrij wat belangrijker en verantwoordelijker taak vindt dan 
het schrijven van boeken. Vlotte vrouw, die nerveus-rad spreekt, vrouw, die blijk geeft open oog en oor te 
hebben voor alles wat rond haar omgaat; vrouw ten slotte, die zich tot doel stelt den jongeren datgene te 
geven, waaraan ze behoefte hebben. 

Een vergelijkbare typering van Diet Kramer geeft Amé Lijsen, wier interview werd opgenomen in 
het ‘Indië-nummer’ van Contact: een ‘charmante, jonge vrouw, moeder van twee zeer jonge kinderen 
(…). Wat vooral treft is haar echte, oprechte menselijkheid en haar grote belangstelling voor al wat 
jeugd is.’19 

Beide interviewsters hielden dus een positief beeld over aan hun gesprek met Diet Kramer, een 
beeld dat overeenkomt met hetgeen ze zelf later in ‘Kort geding’ schreef over de wijze waarop ze 
zich toentertijd tegenover de buitenwereld opstelde, als een actieve, sterke vrouw. De term ‘nerveus -
rad’ die Verbeek gebruikte voor de manier van praten van Diet Kramer doet echter vermoeden dat 
deze zelfpresentatie van Diet Kramer mogelijk toch kleine scheurtjes vertoonde. En dat stemt weer 
overeen met wat ze zelf over de verlofperiode schreef: 

Het verlof. De X en de D. raken wel erg moe van elkaar en van al dat werken. Lichamelijke uitputting, 
geestelijke uitholling…. een leven ver boven de stand. Gevolgen: angst, slecht slapen, slaapmiddelen, 
angst…. etc. etc. De cirkel begint zich te sluiten. Ten slotte: (een naar de 47-jarige meent) wel heel echte en 
diepe melancholie om het verleden, maar géén inzicht…. geen begrip waar de fout ligt en daardoor een 
steeds dieper wegzinken.20 

17 Brief van Diet Kramer aan Rie, d.d. 24 augustus 1937 (LM, collectie Diet Kramer, signatuur K 08631 B1). Op de brief is genoteerd: ‘Diet 
Kramer, deze brief ontvangen van J. Gerhard Toonder - 11 augustus 1946’.

18 Toon Gerhard, Pim en Puckie. Met illustraties van [Marten] Toonder (Amsterdam [1938]).
19 Verbeek, ‘Diet Kramer’; Lijsen, ‘Diet Kramer en haar werk’. 
20 ‘Kort geding’ (DM).

0260_Duiff_DietKramer.indb   251 02-02-18   09:55



252

Deze woorden klinken als een weinig vreugdevolle terugblik op de verlofperiode en lijken een 
aanwijzing dat er destijds sprake was van psychische problemen, zoals in het vorige hoofdstuk is 
gesuggereerd. 

Wat dat betreft roept het einde van de verlofperiode eveneens vragen op, omdat Diet Kramer 
en de kinderen ruim drie maanden later dan Wim Muller terugkeerden naar Indië. Die vertrok op 
19 mei 1937 naar Batavia, waar hij na aankomst op 17 juni zijn intrek nam in het naast het Bata-
viaasch Lyceum gelegen Hotel Daendels op het adres Koningsplein Oost 16.21 Wat de reden was van 
hun gescheiden terugkeer, is niet bekend. Aannemelijk is dat het vertrek van Wim Muller te maken 
had met zijn functie – zijn verlofperiode zal er na bijna negen maanden, gerekend vanaf het vertrek 
op 30 september 1936 tot zijn aankomst in Batavia op 17 juni 1937, op hebben gezeten. Had het 
langere verblijf van Diet Kramer in Nederland met gezondheidsredenen te maken of met familie-
omstandigheden? Of wilde ze in Nederland verder werken aan Roeland Westwout en de roman hier 
voltooien? Dit laatste is misschien het meest waarschijnlijk. In een naoorlogse analyse van Roeland 
Westwout is namelijk vermeld dat het boek tijdens ‘het Europees verlof ’ was geschreven. Zin om 
terug te gaan lijkt ze wel te hebben gehad. In het interview in Libelle zei ze daarover: 

Holland heeft ontegenzeggelijk zijn voordeelen, zijn koel klimaat, zijn tooneelleven, zijn muziekleven, 
maar Indië biedt weer zooveel andere dingen. Veel zon, buitenleven, voor jonge kinderen is het er werkelijk 
ideaal. Ik ben tenminste blij, dat ik terugga….22 

Of die uitspraak een holle frase was, passend bij het beeld dat ze van zichzelf naar buiten bracht, is 
niet meer na te gaan. 

Uiteindelijk gingen Diet Kramer, Diedie en Lex op 1 september 1937 met de “Johan de Witt” 
terug naar Indië, met als verwachte aankomstdatum in Tandjong Priok 1 oktober.23 Overigens was 
deze terugkeer naar Indië mogelijk eerder dan gepland. Caty Verbeek spreekt namelijk in haar inter-
view van ‘vervroegd vertrek’. Ook de achtergrond hiervan blijft in nevelen gehuld. 

Na aankomst zullen Diet en de kinderen zich waarschijnlijk bij Wim Muller in Hotel  Daendels 
hebben gevoegd. Het lijkt er namelijk op dat het enige tijd duurde voordat ze een passende woning 
vonden. Pas in november 1937 schreef Muller aan Guus over de woning die het gezin had  betrokken: 
‘Het huis Javaweg 102 is wel klein maar erg fris. Over ons hebben we een groot stuk rimboe waar-
over we uitzien tot het Loge-plantsoen en Burgemeester Bisschopplein. En we hebben maar aan één 
kant buren.’ Blijkbaar waren ook verder de leefomstandigheden anders dan vóór het verlof, want 

21 Volgens de passagierslijst in Het Vaderland van 25 mei 1937 ging Wim Muller op 19 mei 1937 met het m.s. “Johan van Oldebarnevelt” 
terug naar Indië. De verwachte aankomst van het schip op 17 juni 1937 in Tandjong Priok is vermeld in De Indische Courant van 
1 juni 1937. In het Bataviaasch Nieuwsblad van 2 juli 1937 is gemeld dat ‘mr. dr. W.A. Muller’ zich heeft gevestigd op het adres Konings-
plein Oost 16 te Batavia. Uit een advertentie in het Bataviaasch Nieuwsblad van 24 februari 1936 blijkt dat op dit adres Hotel Daendels 
is gevestigd.

22 Apeldoorn e.a., Nederlandse keur, 6; Verbeek, ‘Diet Kramer’.
23 De Sumatra Post, 10 september 1937. 
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Muller schrijft dat ‘het leven een beetje vreemd [is] zonder auto, maar langzamerhand beginnen we 
daaraan te wennen.’24 

Solide positie als schrijfster voor jongeren
In de vorige hoofdstukken is gebleken dat Diet Kramer zich in deze jaren in sterke mate manifes-
teerde als schrijfster van romans die bij een breed publiek aansloegen. Ze boorde onderwerpen aan 
die door een grote groep lezers werden herkend en deed dat op een manier die in menig opzicht 
aansloot bij het toenmalige denken, ofwel de doxa, zoals de Franse socioloog Pierre Bourdieu (1930-
2002) het geheel van veelal onuitgesproken opvattingen en overtuigingen in een bepaalde periode 
heeft genoemd.25 Zowel naar inhoud als vorm sprak ze de taal van de jaren dertig, wat ongetwijfeld 
in belangrijke mate heeft bijgedragen aan haar succes. Succes dat zich niet alleen uitte in de reacties 
op haar boeken maar ook in het feit dat het publiek in groten getale op haar lezingen afkwam en 
dat haar mening over manuscripten van anderen werd gevraagd. De conclusie is dan ook dat Diet 
Kramer in de periode vanaf haar romandebuut in 1927 tot halverwege de jaren dertig een solide 
positie als schrijfster had opgebouwd. In het bijzonder gold dat voor haar plaats binnen de jeugd-
literatuur. Met boeken als Stans van de Vijf-jarige, Ons Honk, Razende Roeltje en De Bikkel had ze 
zich overtuigend gepresenteerd als schrijfster voor jonge mensen, terwijl, zoals gezegd, ook haar 
eerste roman voor volwassenen, Begin, door jongeren werd gelezen. 

Uit meer algemene artikelen over jeugdliteratuur uit die tijd blijkt ook erkenning van en waar-
dering voor het werk van Diet Kramer. In een artikel in Rondom het boek 1935, dat tijdens de Boeken-
week in 1935 als geschenk werd verspreid, noemt Nynke van Hichtum Diet Kramer – ze schrijft 
‘Diet Cramer’ – naast schrijvers als Cor Bruijn, Ida Heyermans, mevr. Selliger-Elout, Theo Thijssen, 
L. Roggeveen, Joh. Kuiper, W.G. van de Hulst en mevr. Zoomers-Vermeer, een auteur wier werk 
de moeite waard is om opgenomen te worden in een ‘huisbibliotheek’. Op grond daarvan is niet 
waarschijnlijk dat Van Hichtum de boeken van Diet Kramer tot de categorie meisjes boeken rekende 
die ze in het genoemde artikel ‘van de absoluut onbetekenende soort’ noemt. Sterker, gezien haar 
eerdere reactie op Stans van de Vijf-jarige kan worden aangenomen dat ze de jongerenromans van 
Diet Kramer beschouwde als boeken waarvan een ‘vormende kracht uitgaat’ en die ‘steun [geven] 
in de moeilijke bakvis-periode’.26 

Eveneens opgenomen in het Boekenweekgeschenk 1935 is een verslag van het onderzoek dat 
D.L. Daalder eind 1934 deed naar het leesgedrag van jongeren. Daaruit blijkt dat de kleine 900 res-
pondenten – jongeren van 14 tot 20 jaar van vijftien verschillende Nederlandse scholen – 27 maal een 
boek van Diet Kramer hebben genoemd als antwoord op de vraag: ‘Welke in Nederland  verschenen 
boeken heb je de laatste maanden gelezen? (niet uitsluitend literaire werken!)’. Uit de antwoorden 
distilleerde Daalder acht rubrieken, waaronder ‘Meisjesboeken’ en ‘Romans, novellen en drama’s 
door vrouwen geschreven’. In die laatste categorie bracht hij Diet Kramer onder.  Verondersteld mag 

24 Brief van Wim Muller aan Guus Muller, d.d. 22 november 1937 (WiM). De Javaweg was een verbindingsweg tussen de wijken Nieuw 
Gondangdia en Menteng.

25 Van Boven, Het belang van de tweede rang, 20.
26 Van Hichtum, ‘Onze kinderliteratuur’.
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daarom worden dat de antwoorden van de jongeren specifiek Begin betreffen. Vechters en De Bikkel 
waren immers nog niet verschenen toen het onderzoek plaatsvond, terwijl Stans van de Vijf-jarige 
en Ons Honk, indien door de jongeren genoemd, ongetwijfeld in de categorie meisjes boeken zouden 
zijn gevallen. 

De rubriek ‘Romans, novellen en drama’s door vrouwen geschreven’ wordt aangevoerd door 
Ina Boudier-Bakker (1875-1966), die 185 keer is genoemd – wellicht met de bestseller De klop op 
de deur (1930) – terwijl de tweede en derde plaats voor respectievelijk Margo Scharten-Antink 
(1878-1950) en Jo van Ammers-Küller (1884-1966) zijn. De laatste twee zijn 123 dan wel 86 keer 
genoemd door de jongeren. De 27 stemmen die Diet Kramer kreeg, leverden haar in het totaal van de 
35 door Daalder vermelde namen – auteurs die slechts een- of tweemaal zijn genoemd, heeft hij niet 
in het overzicht opgenomen – de twaalfde plaats op, na Amanda Augusta van  Hoogstraten-Schoch 
(1869-1951), die dertig keer is genoemd, en voor Cornelie Noordwal (1869-1928) en Marie  Koenen 
(1879-1959), die beiden 24 keer zijn genoemd. De absolute topper in het onderzoek van Daalder 
is overigens Cissy van Marxveldt, die in de categorie ‘Meisjesboeken’ 323 keer door de jongeren is 
genoemd en daarmee alle vermelde auteurs in de acht categorieën achter zich liet. Op de tweede 
plaats in het totaal overzicht staat Ina Boudier-Bakker.27 

Gezien de positie van Diet Kramer kan worden aangenomen dat, zoals dat gaat bij succesvolle 
auteurs, de aankondiging van haar nieuwe jongerenroman met een zekere verwachting tegemoet 

27 Daalder vermeldt alleen de namen van de auteurs van de boeken die door de jongeren zijn genoemd. De titels zelf heeft hij niet vermeld. 
Daalder, ‘Wat lezen onze jongeren?’.

Negende druk van Roeland Westwout uit 1960 ( JV).
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werd gezien, ook omdat ze er bij verschillende lezingen al iets over had verteld.28 In oktober 1937 
was het zover en lag Roeland Westwout, het vervolg op Razend Roeltje, in de boekwinkel, tegelijk 
met haar vertaling van Mr. Pete & Co van Alice Hegan Rice, zoals blijkt uit een advertentie in het 
Nieuwsblad voor den Boekhandel.29

Was Razende Roeltje gericht op de leeftijdsgroep tot vijftien jaar, Roeland Westwout, dat is opge-
dragen aan de kinderen van haar zuster Johanna, is bestemd voor de categorie zestien jaar en ouder.30 
De vier hoofdpersonen, Roeland (Roel), Vic, Ab en Timo zijn overgegaan naar de vierde klas hbs 
en dragen nu als ‘teken van hun groei naar volwassenheid’ een pantalon.31 Die nieuwe levensfase 
tekent zich ook op verschillende andere manieren af. De kwajongensstreken hebben bijvoorbeeld 
plaatsgemaakt voor serieuze gesprekken. Hoe de jongeren hun toekomst zien, is een van de gespreks-
onderwerpen. Roel wil arts worden en heeft daarbij als voorbeeld Albert Schweitzer, terwijl Timo 
terug wil naar Indië om zich daar als planter te vestigen.32 Andere discussiepunten zijn toenmalige 
politieke en maatschappelijke stromingen als communisme en pacifisme. 

Vanzelfsprekend zetten enkele van de jongeren ook de eerste stappen op het liefdespad. Dat geldt 
onder meer voor Roel, die een diepgaande vriendschap opbouwt met klasgenoot Mies, een meisje 
dat net als hij arts wil worden. Paula, een van de twee Indische zusjes die eveneens een plek hebben 
gevonden in het gezin van oom Albert en tante Elsa Westwout, beleeft met haar tennis partner Bert 
haar eerste verliefdheid. Twee prille relaties dus, maar zeer verschillend van aard.  Terwijl Roel zich 
niet bezondigt aan ‘vrijpartijtjes en zo’ – ‘daar staan we toch boven’– neemt Bert het niet zo nauw 
met de zedelijke moraal, zoals Paula duidelijk wordt op een feest waarvoor hij haar had uitgeno-
digd.33 Als hij bij die gelegenheid bovendien de in zijn ogen brave en burgerlijke familie Westwout 
belachelijk maakt, geeft Paula hem een klap en gaat naar huis. Haar hang naar oppervlakkig vermaak 
heeft ze daarmee definitief overwonnen. 

Door het tegenover elkaar stellen van deze relaties en het laten blijken van haar standpunt hier-
over presenteert Diet Kramer zich wederom als een behoudend schrijfster die de waarden en normen 
van haar tijd vertolkt. Net als in De Bikkel laat ze zien dat het in het leven, en meer specifiek in de 
liefde, niet draait om vluchtig, oppervlakkig vermaak, maar om het opbouwen van ‘zuivere, gezonde 
relaties’, waarin (zelf )beheersing een grote rol speelt.34 Dat er destijds ook andere opvattingen waren, 
blijkt uit de bespreking die Clara Eggink aan Roeland Westwout wijdde. Zij stelt vast dat de jonge 
mensen in het verhaal aan niets dan ‘aan hoogere dingen’ denken. Nogal ironisch vermeldt ze daarbij 

28 In het verslag van de lezing op 22 april 1937 in de Pulchri Studio (Het Vaderland, 23 april 1937) is bijvoorbeeld vermeld: ‘Na de pauze 
heeft de schrijfster iets verteld over haar boek dat in het a.s. najaar zal verschijnen, een jeugdroman als vervolg op het boek Razende 
Roeltje, getiteld Roeland Westwout.’

29 Nieuwsblad voor den Boekhandel, 104 (1937), nr. 42, 614. Roeland Westwout (Amsterdam [1937]). Alice Hegan Rice, Baas Peet en 
compag non (Amsterdam [1937]). De vertaling lijkt goed te zijn ontvangen. Een recensent van Het Nieuws van den dag voor Neder-
landsch-Indië schrijft in de editie van 11 december 1937: ‘zeer goed vertaald door Diet Kramer’. 

30 Voor in het boek staat: ‘Voor Kokky, Hans en Paul’. Zie bladzijde 75, noot 125. De leeftijdscategorie zestien jaar en ouder is ontleend aan 
Kluit e.a., De Kleine Vuurtoren (1939) 8.

31 Diet Kramer, Roeland Westwout (negende druk; Amsterdam [1960]; verder aangeduid met Roeland Westwout) 6.
32 Albert Schweitzer was ook een inspiratiebron voor Diet Kramer, aldus Diedie en Lex Muller (interview d.d. 14 september 2012). In 

Apeldoorn e.a., Nederlandse keur wordt eveneens gesproken van Diet Kramers bewondering voor het werk van Albert Schweitzer. 
33 Roeland Westwout, 89.
34 Net als bij De Bikkel kan bij Roeland Westwout de vraag worden gesteld of in verband met het hoge zedelijkheidsideaal dat in de roman 

naar voren komt, bij Diet Kramer sprake is geweest van een dubbele moraal. 
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– net als Joop den Uyl constateerde ten aanzien van De Bikkel – dat Diet Kramer niets schrijft over 
seksualiteit: ‘En nu dacht ik nog wel, dat het ontwakend geslachtsleeven zoo’n voorname rol speelde 
in de puberteitsjaren. Maar het schijnt ook zonder te kunnen, althans volgens Diet Kramer.’35

Het belang van een harmonisch gezin, vooral wat betreft de opvoedende waarde ervan, wordt in 
Roeland Westwout eveneens sterk benadrukt. Zo is oom Albert vooral de wijze raadgever van Paula 
en treedt tante Elsa als zodanig op voor Roel. Waardering voor het accentueren van de betekenis 
van een hecht gezinsleven blijkt uit reacties van recensenten uit uiteenlopende maatschappelijke 
richtingen. Pater Hyacinth Hermans van De Maasbode beveelt Roeland Westwout bijvoorbeeld aan 
bij opvoeders: 

Dit is een boek, dat door ouders, die zich nog om opvoeding bekreunen, met aandacht en overweging moet 
worden gelezen, dan zullen zij begrijpen en leeren verstaan, wat de invloed van het huiselijk leven  beteekent, 
ook nog voor dezen roerigen en vaak ontredderden tijd. 

Een vergelijkbare opmerking maakt een criticus van Het Nieuws van den dag voor Nederland-
sch-Indië: ‘Verder zijn daar “Moeder” Elsa en Oom Westwout, wat een prachtmenschen, wat een 
 voorbeelden voor alle opvoeders!’ En Nico de Haas (1907-1995) van het nationaalsocialistische 
Nationale Dagblad ziet zelfs niet Roeland als hoofdpersoon, maar het gezin Westwout, ‘waarin wijs 
beleid en een diepvoelend hart de sfeer bepalen’. Zijn waardering voor dit aspect van het boek is 
groot: ‘Het begrip “huisgezin, door velen doodverklaard, is hier een zeer lovend en warm iets. De 
goede geest is de prachtige moeder. Moeder Elsa, zooals allen haar noemen.’36

Een ander thema in Roeland Westwout is de acceptatie van het leven in al zijn facetten. Tijdens 
een discussie in het gezin, waarbij ook Mies en andere vrienden aanwezig zijn, geeft Roel te kennen 
dat hij het leven onvoorwaardelijk aanvaardt: ‘Ik moet wel ja zeggen. Ik kan niet anders.’37 Maar 
nadat het gezicht van Mies door een ongeluk ernstig is verminkt, ervaart Roel hoe moeilijk dat is. 

35 Eggink, ‘Sint Nicolaas of de naïeve lezer(-es)’.
36 Hyacinth Hermans, ‘Een huis vol frissche jonge menschen’. Niet iedereen in katholieke kringen deelde overigens de mening van Hyacinth 

Hermans. Dr. Annie Kuyper, toenmalig rectrix van het St. Gertrudislyceum te Roosendaal, oordeelde in een reactie op zijn bespreking 
dat de roman ‘fundamenteele tekortkomingen’ had, waarmee zij vooral doelde op het ontbreken van een godsdienstig perspectief. Kuyper 
stelt dat Diet Kramer een wereld schetst ‘waarin alles wat mooi en goed is bereikt wordt zonder God’, wat voor haar aanleiding is de roman 
te bestempelen als ‘vergift (...) voor jeugdige lezers’. Kuyper stuurde haar reactie op de bespreking van Hyacinth Hermans naar De Maas-
bode, waarin deze aanvankelijk niet werd opgenomen. Vervolgens werd haar recensie geplaatst in het Weekblad voor het RK middelbaar en 
voorbereidend hooger onderwijs, 29 oktober 1937, met daarbij de opmerking van redacteur C. v.d. Broek dat het stuk van Kuyper wellicht 
niet was gepubliceerd, omdat het niet geoorloofd zou zijn ‘critiek uit te oefenen op wat père Hyacinth in de Msb. schrijft’. Tamelijk vilein 
verwijst hij daarbij naar de toenmalige censuur in Duitsland: ‘We behoeven dus al niet meer naar ’t buitenland te verwijzen als er sprake is 
van onmogelijkheid om critiek uit te oefenen. We hebben nu ’n geval in eigen land, in eigen kring zelfs.’ Die opmerking is voor  Hyacinth 
Hermans aanleiding om onder de kop ‘Een aanval en een verweer’ in De Maasbode van 5 november 1937 te reageren. Hij  schrijft 
dat het besluit om het stuk van Kuyper niet te publiceren was genomen omdat Roeland Westwout al was besproken in De Maasbode.  
De veronderstelling dat kritiek op hem niet was toegestaan weerlegt hij met enig sarcasme: ‘Is ’t nu werkelijk de moeite waard om het 
land er voor op stelten te zetten. Zoo’n dictatoriale père toch, die elk stukje van zijn hand voor een encycliek wenscht aangezien te 
hebben. Zoo’n imitatie Hitler of Göbbels.’ Daarop maakt hij duidelijk dat in de 35 jaar dat hij actief is in de journalistiek ‘de roede der 
critiek, en meer dan dat’ hem niet bespaard is gebleven, ‘naar ik hoop tot eigen heil en ootmoedige zelfkennis. Maar met dit al heb ik 
mijn blijmoedigheid daarbij kunnen bewaren. Ik denk maar met Molière: wat zou een tooneelstuk saai, een roman gauw uit en het leven 
vervelend worden, als wij allen in alles hetzelfde dachten en nooit eens van opinie verschilden.’ Vervolgens wordt de reactie van dr. Annie 
Kuyper alsnog geplaatst en inhoudelijk besproken door Hyacinth Hermans. W., ‘Revue der Boeken’; Haas, ‘Roeland Westwout’. 

37 Roeland Westwout, 74.
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Mies raakt hierdoor in psychische nood en moet een hevige strijd uitvechten. Ook Roel maakt een 
worsteling door. Kan hij het leven met Mies echt aan? Uiteindelijk komen beiden er gelouterd uit, 
zoals dat ook het geval is bij de hoofdpersonen in eerdere boeken van Diet Kramer. Immers, Stans 
(Stans van de Vijf-jarige), Charry (Ons Honk), Ruth (Begin), Freek (Vechters) en Inger (De Bikkel) 
worstelen eveneens met vragen en problemen, een worsteling die elk van hen te boven komt en die 
vervolgens op een positieve manier bijdraagt aan hun verdere ontwikkeling. In al deze verhalen 
draagt Diet Kramer het belang van een strijdbare levenshouding uit, inclusief het onder ogen zien 
van problemen en het openstaan voor anderen. Durf te leven, lijkt haar credo. Een en ander geeft de 
boeken een sterk pedagogische waarde. 

De boodschap ‘durf te leven’ is ook vitalistisch gekleurd en dat kan in literaire zin als modern 
worden beschouwd. Het is wellicht dit aspect dat voor recensenten aanleiding was de boeken van 
Diet Kramer ‘fris’ te noemen, een term die ook in de besprekingen van Roeland Westwout regelmatig 
voorkomt. Onder de kop ‘Een huis vol frissche jonge menschen’ schreef Pater Hyacinth Hermans 
bijvoorbeeld in De Maasbode: ‘Een bemoedigend boek, dat ons gelooven doet en vertrouwen geeft 
in een gezonde, frissche kloeke, gelukkig ook nog een karaktervolle jeugd, die gekweekt en gesterkt 
wordt in het echte, onbedorven Hollandsche gezinsleven.’ En C. Tazelaar noemt de manier waarop 
Diet Kramer heeft weergegeven wat er onder jonge mensen leeft ‘frisch en boeiend’. J.H. de Bois 
spreekt van een ‘alleraardigst frisch boek’.38

Een opvallend facet van Roeland Westwout is de wijze waarop Diet Kramer de psychische pro-
blemen van Mies beschrijft.39 Haar worsteling met haar verminkte gezicht, het zich afwenden van 
familie en vrienden, en haar verbittering en levenshaat zijn gedetailleerd beschreven. Diet Kramer 
lijkt zich daarbij intensief in deze situatie te hebben ingeleefd en mogelijk heeft ze zich ook verdiept 
in de behandeling van dergelijke geestelijke aandoeningen. Een aanwijzing voor dat laatste is de 
weergave van het gesprek dat Roel voert met de arts van Mies over het feit dat hij haar wil confron-
teren met haar in zijn ogen onoprechte houding jegens hem. 

Of de uitvoerige beschrijving van de psychische nood van Mies en de behandeling ervan een 
autobiografische achtergrond heeft, is niet met zekerheid te zeggen. Bronnen hiervoor zijn niet 
beschikbaar. Wel lijkt Diet Kramer met dit thema aan te sluiten bij een trend die het gevolg was van 
de invloed van psychoanalytische inzichten in de romankunst. Niet voor niets spreekt Clara Eggink 
in haar bespreking van Roeland Westwout van ‘onze tijd van psycho- en andere analyse’.40

De roman, waarin in veel opzichten levensernst de boventoon voert, bevat geen  godsdienstige 
verwijzingen. Dat is tamelijk merkwaardig, omdat hiervan wel, zoals is gebleken, sprake is in Razende 
Roeltje. In dit laatste verhaal vroeg Roel in zijn gebeden immers om steun bij het  overwinnen van 

38 De redactie van jeugdboekengids De Kleine Vuurtoren noemde bijvoorbeeld Ons Honk een fris meisjesboek (Kluit en Lobo, De Kleine 
Vuurtoren (1928) 9) en Marie Schmitz spreekt ten aanzien van Razende Roeltje van ‘een boek vol frissche jonge vroolijkheid’ (Schmitz, 
‘[over: Razende Roeltje]’ (bron: http://literom.knipselkranten.nl/jliterom/IndexJs#1_S_razende%20roeltje; geraadpleegd 9 juli 2015)). 
Hyacinth Hermans, ‘Een huis vol frissche jonge menschen’; Tazelaar, ‘Wisselende aspecten’; De Bois, ‘[over: Roeland Westwout]’.

39 Ook in Begin en Vechters komen personages met psychische problemen voor. In Begin betreft dat Bas, de jongere broer van hoofdpersoon 
Ruth, en in Vechters hoofdpersoon Freek. Het onderwerp komt eveneens aan de orde in haar latere romans, zoals Onrustig is ons hart 
(1939), dat verderop in dit hoofdstuk wordt besproken, en Thuisvaart (1948), dat in hoofdstuk 6 aan de orde komt. 

40 Eggink, ‘Sint Nicolaas of de naïeve lezer(-es)’. Een recensent van De Standaard schreef bovendien: ‘Sedert echter de psycho-analyse haar 
intrede in de wetenschap gedaan heeft en ook de romanciers zich van deze kennis bedienden, vinden we haar ook in de roman terug’ 
(bron: [Anoniem], ‘[over: Roeland Westwout]’, De Standaard).
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zijn driftbuien. Na het ongeluk van Mies blijft het beroep op God echter achterwege. Speelde hier 
wederom Diet Kramers eigen onzekerheid ten aanzien van het geloof een rol? Of moet een verkla-
ring worden gezocht in de uitgeverijen die beide boeken op de markt brachten? Zo werd Razende 
Roeltje uitgegeven door de expliciet protestants-christelijke uitgeverij Bosch & Keuning, terwijl de 
meer neutrale uitgeverij Holland Roeland Westwout in haar fonds opnam. 

Hoewel de eerste druk van Roeland Westwout een oplage had van het respectabele aantal van 10.000 
exemplaren werd al een maand na verschijning een herdruk uitgebracht, een duidelijke aanwijzing 
dat het boek zijn weg vond naar de lezers, niet alleen in Nederland maar ook in Nederlands-Indië. 
Het verkoopsucces van de eerste druk blijkt ook uit het feit dat Roeland Westwout in oktober 1937 
op de vierde plaats stond in het bestsellerlijstje in de Haagsche Post.41 

Wellicht was de oplage van de tweede druk even groot of zelfs groter, want de derde druk liet 
tot november 1940 op zich wachten. Voorstelbaar is ook dat economische factoren een rol hebben 
gespeeld bij het enkele jaren uitblijven van een derde druk. De crisis was nog lang niet voorbij en dat 
kan uitgeverij Holland voorzichtig hebben gemaakt in het uitgeefbeleid. Niet ondenkbaar is verder 
dat de kanttekeningen die verschillende recensenten bij de roman maakten – naast de hierboven 
reeds genoemde positieve punten – een rol hebben gespeeld bij het tanen van de publieke belang-
stelling voor het nieuwe boek van Diet Kramer.42 Opvallend is daarbij dat sommige recensenten de 
roman vergeleken met eerder werk van Diet Kramer. 

Tazelaar erkent bijvoorbeeld de pedagogische strekking van Roeland Westwout, het aanvaarden 
van het leven in al zijn facetten, maar hij oordeelt dat het boek niet ‘de literaire statuur’ heeft van 
De Bikkel, waarin hij de probleemstelling en de analyse dieper vindt gaan. Voor Marie Schmitz was 
de nieuwe roman van Diet Kramer na De Bikkel een teleurstelling. Ze is van mening dat het te veel 
om het verhaal gaat en te weinig om de innerlijke conflicten. Schmitz vindt het boek dan ook niet 
uitstijgen boven de gemiddelde lectuur voor oudere meisjes.43

Weer een ander aspect wordt in Opwaartsche Wegen aangehaald door P.H. Muller. Die noemt 
Roeland Westwout een knap boek, maar ook beperkt, omdat Diet Kramer over een beschaafd, wel-
gesteld milieu schrijft, over een leefwereld waarin alles mogelijk is: sport, studeren, praten met 
elkaar, enz. In zo’n milieu problemen overwinnen is naar zijn oordeel minder moeilijk dan in kringen 
waarin bijvoorbeeld materiële zorgen een grote rol spelen. Hij stelt dan ook vast dat Diet Kramer die 

41 Nettie Heimeriks en Willem van Toorn vermelden in hun karakteristiek van uitgeverij Holland in De hele Bibelebontseberg behalve het 
oplagecijfer, dat Roeland Westwout ‘bij kistenvol naar “Indië” [werd] verscheept’ (Heimeriks en Van Toorn, ‘Ene marssekorff mit prenten’, 
633). Erica van Boven stelt dat het na de Eerste Wereldoorlog geen uitzondering meer was dat van een boek meer dan 10.000 exemplaren 
werden gedrukt (Van Boven, Bestsellers in Nederland, 85). Voor een jongerenroman, dus een roman met een beperkte doelgroep, kan een 
aantal van 10.000 exemplaren echter een bovengemiddelde oplage worden genoemd, zeker als je dit aantal vergelijkt met de oplage van 
het Boekenweekgeschenk 1937 – te weten 36.000 exemplaren – die een indicatie geeft van het totale aantal potentiële boekenkopers. 
Gegevens over de oplage van het Boekenweekgeschenk 1937 zijn ontleend aan De Bakker en Arnolds, De vijftig boekenweekgeschenken 
1932-1985. Met dank aan Louise Heesters voor de gegevens over de notering van Roeland Westwout in het bestsellerlijstje in de Haagsche 
Post (e-mail d.d. 14 februari 2016).

42 Na de oorlog verschenen nog verschillende herdrukken. Zo werd in 1973 de elfde druk uitgebracht. Ook werd in 1955 een fragment uit 
Roeland Westwout opgenomen in Groot Vacantie Boek.

43 Tazelaar, ‘Wisselende aspecten’; Schmitz, ‘[over: Roeland Westwout]’.
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categorie jongeren niet kent. Een tweede kritiekpunt van Muller is – niet verbazingwekkend gezien 
zijn reactie op bijvoorbeeld Vechters – de afwezigheid van de religieuze component. 

In een brief aan Roel Houwink d.d. 21 januari 1938 onderstreept Muller nog eens zijn mening 
over het boek. Hij reageert daarmee op een recensie van Houwink in het ‘Alg. Wbl.’ [= Algemeen 
Weekblad], waarin Roeland Westwout een ‘christelijk gericht’ boek wordt genoemd over ‘de’ jeugd 
van deze tijd. Volgens Muller is dat een onjuiste typering, omdat het boek slechts een bepaald milieu 
beschrijft. Muller, die zichzelf in de brief aan Houwink een ‘jongetje uit een arbeidersmilieu’ noemt, 
geeft overigens toe dat ook hij slechts ‘een deel van “de jeugd” [heeft] gekend’.44 

De teneur van de besprekingen was dus niet onverdeeld positief, wellicht ook omdat, zoals 
 aangegeven, de verwachtingen na eerdere romans als Begin en De Bikkel bij een aantal recensenten 
hoog waren. 

Desondanks lijkt de verschijning van Roeland Westwout te hebben bijgedragen aan het handhaven 
van de door Diet Kramer verworven positie als schrijfster. Naar aanleiding van deze roman spreekt 
J.G. de Haar in het Nieuwsblad van het Noorden van een ‘nieuwe toon’ in de letterkunde die hij al 
in Begin had geconstateerd, een toon, ’die zich prettig onderscheidde van de melancholieke, senti-
menteele, vreeselijk ernstige of zwaarmoedige melodieën, waaronder een groep schrijvende dames 
ons dreigde te verpletteren’. Terwijl andere auteurs nog zoeken en tasten, heeft Diet Kramer de juiste 
vorm gevonden, schrijft hij verder. De Haar prijst de opbouw van haar boeken, vindt ze vlot en 
zonder slordigheden geschreven en constateert een juiste verhouding tussen lichtheid en ernst. In 
het Deventer Dagblad schrijft Walter Brandligt in 1938 dat boeken als Begin, De Bikkel en Roeland 
Westwout voor het publiek geen vage klanken zijn, maar ‘voor zeer velen iets van de rijpere jeugd 
voor oogen roepen, maar dan anders, frisscher en geloofwaardiger dan wij het zoo dikwijls eerder 
gehoord hebben’.45

Ook in katholieke kringen was er eind jaren dertig waardering voor haar boeken. In het maand-
blad Onze kinderen werd haar werk bijvoorbeeld vergeleken met dat van haar navolgers, wat in het 
voordeel van Diet Kramer uitpakte. De vrouwelijke schrijver van het artikel, die schuilgaat achter 
het pseudoniem ‘IN TE’, waardeert boeken als Begin en De Bikkel vooral omdat ze eerlijk zijn, in 
het bijzonder in menselijk opzicht.46 Zij suggereert daarbij dat Diet Kramer in beide romans ‘het 
geloovige’ achterwege liet om zo de ‘moderne, zonder geloof opgroeiende jeugd’ te kunnen bereiken. 
Ondanks de afwezigheid van een positief christelijke sfeer blijft zij Begin een ‘hoopvol’ boek vinden. 

44 Muller, ‘Roeland Westwout’; de brief van P.H. Muller aan Roel Houwink, d.d. 21 januari 1938, is opgenomen in Colenbrander e.a., 
Opwaartsche Wegen, 95. De bespreking van Roel Houwink in het Algemeen Weekblad is niet gevonden.

45 De Haar, ‘[over: Roeland Westwout]’; Brandligt, ‘Stroomingen in de letterkunde’.
46 Onbekend is wie er schuilgaat achter de auteursnaam ‘IN TE’; het Katholiek Documentatiecentrum, Nijmegen (KDC) had hier geen 

informatie over (e-mail Lennie van Orsouw, d.d. 21 oktober 2015). Uit het artikel ‘Het geduldige papier’ van C. v.d. Broek in het Week-
blad voor het RK middelbaar en voorbereidend hooger onderwijs van 29 oktober 1937, is af te leiden dat ‘IN TE’ het pseudoniem is van een 
jonge vrouwelijke auteur. V.d. Broek schrijft hierin nogal kritisch: ‘Zo nu en dan wordt in het Vrouwenblad van de Maasbode ’n artikel 
geschreven door In Te, die de verleiding niet heeft kunnen weerstaan om door middel van een foto in de Kath. Vrouw haar anonimiteit 
prijs te geven. Zo weten we dat In Te werkelijk tot de jongeren behoort, pas enkele jaren mondig is, niet tot de studenten gerekend kan 
worden, over welk kringen ze zo graag schrijft, en volstrekt niet de autoriteit is, die men meent te proeven uit haar artikelen.’ Het pseu-
doniem kan ontleend zijn aan de hymne ‘Te Deum Laudamus’, waarvan de laatste regel luidt: ‘In te Domine speravi; non confundar in 
æternum’ (= Op U, Heer, is onze hoop gevestigd; beschaam ons niet in eeuwigheid). ‘In te’ kan dan worden vertaald met ‘Op U’. 
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Na deze positieve woorden vervolgt de auteur het artikel met haar oordeel over ‘de vele “romans 
voor oudere meisjes”, waarmede ijverige, maar niet zeer talentrijke dames de wereld verrijken. Eener-
zijds blijken deze dames Diet Kramer wat al te goed te hebben gelezen, anderzijds hebben zij haar 
niet begrepen.’ In hun werk mist ze zowel het hoopvolle perspectief als de oorspronkelijkheid. Een 
nog groter bezwaar vindt IN TE dat hun boeken ‘die diepe, menschelijke eerlijkheid missen, die eer-
lijkheid van binnen uit, die de jonge ongeloovigen van Diet Kramer maakt tot Godzoekers ondanks 
zichzelf ’. In haar ogen zijn de boeken van deze navolgers van Diet Kramer dan ook ‘volslagen mis-
lukkingen’. Ze stelt dat ze niet beter zijn dan verreweg het grootste gedeelte van alle meisjesboeken, 
die ooit verschenen zijn, met dat verschil ‘dat de meisjesboeken van onze dagen de onbenulligheid 
bedrijven in het heidensche en in dit heidensche hun begin en hun einde vinden’. Het zal duidelijk 
zijn dat IN TE dergelijke boeken niet geschikt achtte voor katholieke meisjes. Dat geldt vooral het 
feit dat in veel meisjesboeken misstappen niet ‘als in zichzelf verkeerd’ worden beschreven, wat de 
boeken gevaarlijk maakt. Anders is dat in Begin en De Bikkel, aldus IN TE. Moderne misstappen 
als die van Elsa in Begin of de echtscheidingsperikelen van Juups ouders in De Bikkel worden dan 
wel niet voorgesteld als ‘zonden tegen de wetten van een onverbiddelijken God, maar wij blijven, 
door alle menschelijk erbarmen heen, dit tenminste zien als overtredingen van inderdaad bestaande, 
schoon nog niet in hun oorsprong gekende wetten.’47 

In andere maatschappelijke geledingen bleef het werk van Diet Kramer eveneens populair 
en werd het dikwijls aanbevolen. Zo vermeldt een artikel in Het Vaderland van 9 juli 1940 over 
lezenswaardige kinder- en jeugdliteratuur voor de vakantieperiode: ‘Graag ook lezen deze  meisjes 
[boven de 14 jaar] de boeken van Diet Kramer, vooral Ons Honk; haar andere boeken: Begin, 
 Bikkel,  Roeland Westwoud zijn voor oudere meisjes.’48 Eerder had deze krant al melding gemaakt 
van  succes in het buitenland voor Diet Kramer. Over de Duitse vertaling van Begin in 1939 schreef 
men: ‘De Duitse pers beoordeelt het boek zeer gunstig.’49 

Bovenstaande maakt nogmaals duidelijk dat het werk van Diet Kramer in brede kring werd 
gewaardeerd. Haar boeken werden in alle zuilen en maatschappelijke kringen gelezen. Hoe keek ze 
zelf tegen het succes aan? Stemde het haar tevreden? Zoals gezegd in hoofdstuk 3 schreef ze in de 
reflectie ‘Kort geding’ dat het succes van Begin haar troost en genoegdoening had gegeven. Maar dat 
zegt weinig over hoe ze er in de jaren dertig tegenaan keek. Voor zover bekend, heeft ze zich toen 
nagenoeg niet uitgelaten over het succes. Uit bescheidenheid of zelfkritiek? Wat dat laatste betreft 
antwoordde ze in 1938 in een interview op de vraag of het schrijven haar voldoening geeft, stellig 
met ‘neen’. Als ze iets af had, was het namelijk nooit zo goed geworden als ze voor ogen had gehad. 
‘Maar ik kan niet nalaten telkens weer naar de pen te grijpen.’ Daarbij stelde ze ook dat het allemaal 
erg gemakkelijk was gegaan, waarbij ze doelde op de prijs die ze met Ons Honk in de wacht had 
gesleept en op het succes van Begin en De Bikkel.50 

47 IN TE, ‘Diet Kramer en haar epigonen’. 
48 [Anoniem], ‘Laat uw kinderen lezen in de vacantie’, Het Vaderland, 9 juli 1940.
49 Het Vaderland, 16 juni 1939. De betreffende recensie is niet gevonden. Daarbij is gezocht via ZEFYS Zeitungsinformationssystem 

(http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/; geraadpleegd 23 december 2015).
50 Van Bekkum, ‘Interview met Diet Kramer’.
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Verhuizingen
Tijdens zijn afwezigheid in de verlofperiode was Wim Muller op het Bataviaasch Lyceum vervangen 
door conrector/leraar klassieke talen P. H. Koets.51 Na zijn terugkeer in Batavia nam Wim Muller 
zijn taken als rector weer op. Ook Diet Kramer zal het leven zoals ze dat gewend was in Indië heb-
ben voortgezet. Kort na haar terugkomst was Roeland Westwout verschenen, wat aanleiding was 
voor verschillende lezingen. Een daarvan vond plaats op 16 december 1937 in de Kunstzaal van uit-
geverij Kolff. Haar man schreef erover aan Guus: ‘(…) het was weer een groot succes.’52 Kortom, alles 
leek z’n vertrouwde gang te gaan. Wim Muller was terug op school en Diet Kramer hield zich bezig 
met de verzorging van de kinderen en had daarnaast diverse werkzaamheden die voortvloeiden uit 
haar schrijverschap. Die ogenschijnlijke rust was echter van korte duur.

In zijn brief aan Guus van 20 december 1937 kondigde Wim Muller namelijk een verhuizing 
naar Bandoeng aan. Die zou vermoedelijk eind juni 1938 gaan plaatsvinden. Achtergrond van 
deze ‘zoveelste verhuizing’ was het feit dat hij in de zomervakantie van dat jaar in gouvernements-
dienst zou treden, liet Muller zijn zoon weten. Een privémededeling die al gauw gevolgd werd door 
berichtgeving in verschillende Nederlands-Indische dagbladen. Zo meldde De Indische Courant van 
27 januari 1938: ‘Naar de Javabode meldt, zal de rector van het “Bataviaasch Lyceum” (der Carpen-
tier Alting Stichting), dr. mr. W.A. Muller, waarschijnlijk met ingang van het nieuwe schooljaar 
overgaan in gouvernementsdienst voor het vervullen van een der hoogere onderwijs-betrekkingen.’ 
Uit een bericht in Het Nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië blijkt dat Muller hiertoe was 
aangezocht door het ‘Gouvernement’.53 Mogelijk was Muller op dit verzoek ingegaan in verband 
met een eerder conflict tussen hem en het bestuur van de Carpentier Alting Stichting, in het bij-
zonder met voorzitter Zeylemaker. Aanwijzingen hiervoor zijn te vinden in een bericht in het 
Bataviaasch Nieuwsblad van 16 februari 1938. Expliciet staat hierin dat er sprake was van menings-
verschillen met het bestuur en dat het vertrek van Muller ‘te verwachten [was], toen vaststond, dat 
prof. Zeylemaker hier te lande zou terugkeeren en vermoedelijk dan wel weer als voorzitter van de 
directie zal optreden’. 

Het verslag over de periode 1 augustus 1936-31 juli 1938 in het schoolblad School en Huis licht 
een tipje van de sluier op over de aard van de meningsverschillen. Vermeld is dat de samenwerking 
tussen de ‘Directie en Dr. Muller’ af en toe te wensen had overgelaten, omdat naar de mening van 
de Directie – ofwel het bestuur – het contact tussen school en ouders niet was zoals het moest zijn:

Wij moeten de leiding van de verschillende, door ons geëxploiteerde scholen in vol vertrouwen kunnen 
overlaten aan de door ons aangestelde leiders. Blijkt ons uit klachten van ouders of anderszins dat er iets aan 

51 Bataviaasch Nieuwsblad, 16 februari 1938. 
52 Het Nieuws voor den dag voor Nederlandsch-Indië, 17 december 1937; brief van Wim Muller aan Guus Muller, d.d. 20 december 1937 

(WiM).
53 De Indische Courant, 27 januari 1938; Het Nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië, 17 februari 1938.
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die leiding ontbreekt, dan zullen wij steeds trachten een oplossing te vinden en maatregelen treffen om aan 
de bezwaren tegemoet te komen, en waar nodig, verbeteringen in te voeren.54 

Na de vooraankondigingen in verschillende kranten volgde al gauw het officiële bericht dat Wim 
Muller met ingang van 31 juli 1938 ‘met rang en titel van hoofdambtenaar ter beschikking [was] 
gesteld van den Inspecteur van het Middelbaar Onderwijs ten einde te worden belast met werk-
zaamheden de inspectie van gemeld onderwijs betreffende’. Daarbij was het de bedoeling dat hij te 
zijner tijd de toenmalige inspecteur van het middelbaar onderwijs, dr. T. Hommes, zou opvolgen.55 
Muller kreeg dus een functie bij de onderwijsinspectie in Nederlands-Indië. Dat was niet wat hij 
voor ogen had gehad, zo blijkt uit een brief aan Guus: 

In Bandoeng wordt inderdaad een gouvernementslyceum opgericht en ik had aanvankelijk gehoopt daar 
rector te worden. In de plaats daarvan echter is mij de inspectie toegedacht. De tegenwoordige inspecteur 
Dr. Hommes gaat in 1939 met pensioen en naar het zich thans laat aanzien zal ik zijn opvolger worden. 
In verband daarmee word ik per a.s. grote vacantie “hoofdambtenaar ter beschikking van de inspectie”. 

Ook schrijft hij dat de verhuizing naar Bandoeng waarschijnlijk tijdelijk zou zijn, omdat het niet 
onmogelijk was dat de inspectie in 1939 weer in Batavia zetelde. ‘In elk geval beginnen we met voor-
lopig voor een jaar naar Bandoeng te verhuizen en dan zullen we wel weer verder zien.’ Niet alleen 
de functie viel Muller tegen, een tegenvaller was ook dat hij ‘belangrijk’ in salaris zou achteruitgaan, 
‘maar als ik inspecteur word kan ik op den duur op mijn tegenwoordig inkomen terugkomen en 
daarmee een hoger pensioen verdienen’.56 

Het salaris dat hem was toegezegd in zijn nieuwe functie mag dan beduidend lager zijn geweest 
dan wat hij als rector gewend was, het inkomen kan zeker niet slecht worden genoemd. Het Stam-
boek Indische Ambtenaren Periode 1927-1952 vermeldt dat de functie bij de onderwijsinspectie 
W.A. Muller een ‘wedde’ van fl. 1000,- per maand opleverde, een bedrag dat destijds een vergelijk-
bare koopkracht had als thans € 9148,-.57 Daarmee behoorde de betrekking tot de beter betaalde 
functies, net als die van Hoofd Oudheidkundige Dienst, Secretaris van het Departement Marine, 
Directeur van de Landsdrukkerij en Hoofdambtenaar voor de Volkslectuur, waaraan ook een 

54 Verdere bijzonderheden over de meningsverschillen tussen Wim Muller en het bestuur van de CAS zijn niet boven water gekomen. 
Noch in privéarchieven noch in het archief van de Carpentier Alting Stichting (CMC, Den Haag) en in het archief van de Stichting 
Cas-Reünisten (Breda) bleek hierover informatie beschikbaar. Met de terugkeer van Zeylemaker ‘hier te lande’ wordt bedoeld dat Zeyle-
maker na een verlofperiode in Nederland terugkeerde naar Nederlands-Indië. Er waren ook problemen over de opvolging van Wim 
Muller. Het was de bedoeling dat Koets hem zou opvolgen, maar die werd door het bestuur gepasseerd. Dit leidde ertoe dat ook Koets 
het Bataviaasch Lyceum zou verlaten. Als opvolger van Wim Muller werd dr. J. Schouten uit Jogjakarta benoemd. R., ‘De C.A.S.’, in: 
Bataviaasch Nieuwsblad, 16 februari 1938; [Anoniem], ‘Verslag van de Carpentier Alting Stichting. Over het tijdvak 1 Augustus 1936 
– 31 Juli 1938’, School en Huis, 3 (1939), nr. 2, 2-10. Overigens is in een bericht in Het Nieuws voor den dag voor Nederlandsch-Indië van 
17 februari 1938 vermeld dat de moeilijkheden tussen Muller en het bestuur van de CAS al twee jaar eerder speelden en dat zijn vertrek 
daarom niet hiermee in verband kan worden gebracht. 

55 Bataviaasch Nieuwsblad, 16 februari en 1 maart 1938.
56 Brief van Wim Muller aan Guus Muller, d.d. 4 februari 1938 (WiM). P.J. Koets werd destijds rector van het lyceum in Bandoeng (bron: 

http://www.dbnl.org/tekst/_jaa003199701_01/_jaa003199701_01_0009.php; geraadpleegd 14 oktober 2015). 
57 Stamboek Indische Ambtenaren Periode 1927-1952, fiche 249 (Centrum voor Familiegeschiedenis, verder aangeduid met CBG). Het 

toenmalige bedrag van fl. 1000,- kwam in 2013 overeen met € 9148,77 (http://www.iisg.nl/hpw/calculate2.php; geraadpleegd 21 okto-
ber 2014). 
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maand inkomen van fl. 1000,- was verbonden. Ter vergelijking: een Directeur Algemeene Middel-
bare School in gouvernementsdienst en een Directeur Kweekschool, eveneens in gouvernements-
dienst, verdienden respectievelijk fl. 825,- en fl. 950,- per maand.58 Genoemde bedragen geven niet 
direct inzicht in de achtergrond van Mullers ongenoegen over zijn nieuwe salaris. Een verklaring 
hiervan zou kunnen zijn dat zijn inkomen als rector van een particulier lyceum hoger lag dan bij 
directiefuncties bij gouvernementsonderwijsinstellingen gebruikelijk was.59 

Kortom, het lijkt erop dat Muller nogal wat te slikken had gekregen. Hij moest zich tevreden-
stellen met een positie die niet zijn eerste keus was en daarbij viel ook het salaris tegen. Bovendien 
lijkt er sprake te zijn geweest van ongenoegen tussen hem en het bestuur van de CAS. Was dat laatste 
de reden dat hij zich al vóór het definitieve afscheid enigszins afkeerde van het Bataviaasch Lyceum? 
Een opmerking van Muller in een brief aan Guus dat hij niets met de B.O.L.V., de  Bataviasche 
Oud-Lyceïsten Vereeniging, te maken wilde hebben, doet zulks vermoeden. Als Guus iets over de 
B.O.L.V. wilde weten, moest hij maar contact opnemen met de heer Koets, die de vereniging in 
Batavia vertegenwoordigde.60 

Dat de kwestie hem hoog zat, blijkt ook uit het feit dat hij bij zijn volgende brief een artikel 
bijsloot uit Het Nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië, met daarbij de opmerking dat Guus 
hieruit kan opmaken ‘hoe grote beroeringen rondom het Bataviaasch Lyceum zijn ontstaan’. Waar-
schijnlijk doelde Muller daarbij op de passage in het krantenbericht waarin wordt gerefereerd aan 
eerdere berichtgeving in de Java Bode over zijn aanstaande vertrek bij het Bataviaasch Lyceum en dat 
van de beide conrectoren, P.J. Koets en W. Heinsius. Mutaties die in de Java Bode in verband waren 
gebracht met ‘een principieel meeningsverschil tusschen den rector, alsmede de beide conrectoren 
en de directie der C.A.S.’. In navolging van het Bataviaasch Nieuwsblad van 16 februari 1938 wilde 
Het Nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië dit bericht nuanceren: het vertrek van Muller kon 
niet met eerdere meningsverschillen in verband worden gebracht, bij Koets was dat wel het geval  
– die was teleurgesteld over het feit dat hij niet tot rector, dus tot opvolger van Muller, was benoemd –  
en Heinsius ging ‘wegens volbrachten diensttijd met pensioen’.61 

In het vroege voorjaar van 1938 begonnen Diet Kramer en Wim Muller met de voorbereiding 
van de verhuizing. Zo reisden ze op Tweede Paasdag naar Bandoeng om huisvesting te zoeken. Daarin 
slaagden ze vlot, schreef Muller aan Guus. ‘Met het huren van een huis zijn we gelukkig geslaagd.’62 

Niet alleen de ophanden zijnde verhuizing naar Bandoeng zal Diet Kramer hebben bezig-
gehouden in het voorjaar van 1938. In mei verscheen namelijk Karakters en gebeurtenissen, waarin 
naast de eerder gepubliceerde schetsen ‘Kleine komedie’, ‘Verlies en winst’, ‘Conflict’, ‘De twaalfde 

58 Verzameling van gegevens omtrent het burgerlijk personeel, in dienst van het Gouvernement van Nederlandsch-Indië, bezoldigd volgens de 
B.B.L. 1938. Dl. 1. Toestand October 1938 (Batavia 1940); aanwezig bij IISG, plaatsingsnr. IISG 5/78 fol.

59 Er zijn geen gegevens gevonden over het salaris van Wim Muller in zijn functie als rector van het Bataviaasch Lyceum.
60 Muller maakte de opmerking over de B.O.L.V. in verband met een eerder gestelde vraag van zijn zoon. Wellicht hing deze vraag samen met 

de feestavond die de B.O.L.V. van plan was te organiseren in het kader van haar lustrumjaar (bron: Bataviaasch Nieuwsblad, 6 mei 1938). 
Brief van Wim Muller aan Guus Muller, d.d. 4 februari 1938 (WiM).

61 Brief van Wim Muller aan Guus Muller, d.d. 21 februari 1938 (WiM). [Anoniem], ‘De C.A.S.-Mutaties’, Het Nieuws van den dag voor 
Nederlandsch-Indië, 17 februari 1938.

62 Brief van Wim Muller aan Guus Muller, d.d. 21 april 1938 (WiM).
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December’ het nieuwe verhaal ‘Laatste Kerstfeest’ is opgenomen.63 Dit verhaal speelt in Indië en gaat 
over een ouder echtpaar, waarvan de vrouw terminaal ziek is. De man, een hardwerkende zakenman, 
heeft spijt dat hij er al die jaren niet echt voor haar is geweest, terwijl zij als vrouw, echtgenote en 
moeder voorbeeldig is geweest. Als blijkt dat zij zich ook bewust is van het naderende einde, komen 
ze elkaar nader en zullen ze nog een keer samen Kerst vieren. 

Recensenten hadden vooral waardering voor de autobiografische novelle ‘Verlies en winst’, een 
van de weinige onderdelen van haar werk waarover Diet Kramer zelf ook haar tevredenheid heeft 
uitgesproken. Walter Brandligt prees de strakke stijl, de afwezigheid van sentimentaliteit en de com-
positie, en noemt het verhaal bovendien ‘prachtig van kleur’. Ook Marie Schmitz had waardering 
voor ‘Verlies en winst’. Zij vindt het verhaal gunstig afsteken tegen de vier andere en noemt het 
‘verrassend gaaf en zuiver genoteerd’.64 

Diezelfde maand, op 25 mei, vond op het Bataviaasch Lyceum het afscheid van Muller plaats, 
samen met dat van conrector Koets en twee andere medewerkers van de school. Uit het verslag van 
de bijeenkomst dat werd opgenomen in het Bataviaasch Nieuwsblad blijkt geen enkele wanklank. 
Wellicht hadden alle betrokkenen de onenigheid waarvan sprake was achter zich gelaten. Wim Mul-
ler werd in een toespraak van de heer Planting, leraar Nederlands, uitgebreid dank gezegd voor alles 
wat hij voor de school had gedaan. Hij werd geprezen om zijn ‘karaktervastheid en een juiste zin voor 
verhoudingen’, die hem hadden bestempeld tot een goed leider van het lyceum. Plantinga noemde 
daarbij één kritisch puntje: soms leek Muller teveel vast te houden aan ‘plicht en plichtsbesef ’.

In zijn rede vergat de spreker het aandeel van Diet Kramer niet: ‘Ook mevrouw Muller bracht 
spreker den dank over, voor hetgeen zij deed op het gebied van schoolfeesten die een zoo belangrijk 
deel uitmaken van het schoolleven.’ Voor hun verdiensten kreeg Muller een horloge overhandigd en 
Diet Kramer een tapijt. 

Vanzelfsprekend werd ook afscheid genomen van de leerlingen. Zij hadden daartoe vier korte 
toneelvoorstellingen voorbereid, die waren toegesneden op de vier vertrekkenden. Voor Wim 
 Muller voerden zij ‘Tien minuten uit het leven van een rector’ op, waarna hem een ‘stalen zetel’ 
cadeau werd gedaan. Vervolgens was het woord aan de scheidende rector. Hij sprak zijn dank uit 
aan de leraren voor hun vriendschap en sympathie en voor het feit dat zij hem het geven van leiding 
de afgelopen zeven jaar hadden vergemakkelijkt. Voor de leerlingen had Muller ook een woordje. 
Daarbij legde hij de nadruk op het feit dat van de jeugd veel werd verwacht voor de wereld, in het 
bijzonder voor de ‘Indische samenleving’. Het krantenverslag noemt in verband daarmee in het bij-
zonder ‘de leerlingen van het Bataviaasche Lyceum, omdat zij in de toekomst van Indië een groote 
rol zullen spelen’. Onbekend is of dit een letterlijke weergave is van Mullers woorden. Mocht dat 
het geval zijn, dan lijkt dit een van de weinige openlijke aanwijzingen dat hij een toekomst zag voor 
Nederlands-Indië in zijn toenmalige vorm, dus als Nederlandse kolonie. 

Het officiële deel van de afscheidsbijeenkomst werd afgesloten met het zingen van het  Wilhelmus. 
Daarna volgde een receptie. Hier werden Wim Muller en Diet Kramer nog toegesproken door een 

63 Tevens verscheen in het voorjaar van 1938 haar vertaling uit het Zweeds van Synderskan van H. Dixelius (De vergeven zonde). Een aan-
wijzing dat Diet Kramer zich ondertussen ook het Zweeds had eigengemaakt? Of had ze de Engelse of Duitse editie van het boek vertaald? 

64 ‘Kort geding’ (DM); Brandligt, ‘Stroomingen in de letterkunde’; Schmitz, ‘Diet Kramer – Karakters en gebeurtenissen’.
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van de ouders, die benadrukte dat beiden veel hadden gedaan voor een ‘prettig milieu’ op school, 
hetgeen door de ouders zeer werd gewaardeerd. Daarbij stipte de spreker ook aan dat ouders over het 
algemeen het meest lastig zijn voor een rector, maar dat Muller steeds een goede verstandhouding 
had weten te bewaren. Namens de ouders ontving Wim Muller vervolgens een ‘album’, terwijl Diet 
Kramer een schilderij van de Indische schilder Ernest Dezentjé (1885-1972) kreeg aangeboden. In 
zijn dankwoord ging Wim Muller nog even in op het onderwerp ‘lastige ouders’, waarbij hij stelde dat 
dergelijke ouders opkomen voor hun kinderen en daarom niet als lastig mogen worden beschouwd.65

Hoe keek Diet Kramer tegen de verandering aan? Veel zin om te verhuizen lijkt ze niet te  hebben 
gehad. Vlak voor de verhuizing – het gezin logeerde toen tijdelijk in een hotel in Batavia – had ze 
nog een interview met Ans van Bekkum, leerling van het Bataviaasch Lyceum. Daarin vertelde ze 
dat ze Batavia ‘een heerlijke stad’ vond en dat ze het echt jammer vond om uit Batavia te vertrek-
ken, hoewel het klimaat in het hoger gelegen Bandoeng koeler was.66 Verder heeft ze zich niet over 
de verhuizing uitgelaten. Hoe dan ook zal het een grote verandering zijn geweest, vooral omdat 
 Bandoeng een geheel andere stad was dan Batavia. Weliswaar was het een levendige plaats met naast 
veel bloemen een grote verscheidenheid aan Europese winkels, bioscopen en restaurants – aan-
leiding om te spreken van ‘bloemenstad’ of ‘Parijs van Java’67 – maar als geheel was Bandoeng minder 
bruisend dan de hoofdstad. Aya Zikken, die in de zomer van 1937 naar Bandoeng was verhuisd, 
noemde haar nieuwe woonplaats in vergelijking met Batavia ‘wat saai’.68

Waarschijnlijk verhuisde het gezin Muller in de zomer van 1938 naar Bandoeng, en wel naar het 
adres Tjisangkoeistraat 26.69 Volgens Aya Zikken waren de Mullers hun buren, maar het is de vraag 
of dat klopt. De familie Zikken woonde namelijk in de Frisiastraat in Bandoeng. Mogelijk woonden 
ze wel bij elkaar in de buurt, want Zikken herinnerde zich dat haar zeventien jaar jongere zusje met 
een van de kinderen van Diet Kramer speelde, waarschijnlijk met Diedie.70

Ondanks haar tegenzin lijkt het erop dat Diet Kramer vrij snel haar draai vond in haar nieuwe 
woonplaats. Al gauw hield ze er lezingen over haar werk, zoals blijkt uit het enthousiaste verslag 
dat een van haar toehoorders op 16 augustus 1938 deed in een brief aan haar familie in Nederland: 

Vanmorgen was ik naar een lezing van Diet Kramer over haar eigen boeken – volgens Anneke is ze een 
zuster van Rie Kramer. Ze is getrouwd en sinds kort in Bandoeng, een meevaller voor ons. Ze sprak zo 
prachtig, niet alleen wat betreft inhoud maar ook wat betreft haar taal en woordenkeus – zodat we weer 
konden constateren hoe mooi het Nederlands is wanneer het goed wordt gebruikt. 

Wellicht was de lezing aanleiding voor de briefschrijfster, Eida Tan-Schepers, om twee maanden 
later telefonisch contact met Diet Kramer op te nemen. In een volgende brief aan haar familie 
schreef ze namelijk dat ze een afspraak met Diet Kramer wilde maken om haar te interesseren voor 

65 De ‘stalen zetel’ was mogelijk een bureaustoel. Bataviaasch Nieuwsblad, 25 mei 1938.
66 Van Bekkum, ‘Interview met Diet Kramer’.
67 Oosterman, Genoegens van weleer, 1028.
68 Ruys, Alles is voor even, 169.
69 Brief van Wim Muller aan Guus Muller, d.d. 18 september 1938 (WiM).
70 Ruys, Alles is voor even, 168. Telefoongesprek met Aya Zikken, d.d. 11 december 2012.
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een lezing voor ‘de Vrouwenbelangen’. Eerder hadden ze hiervoor de journaliste Mary Pos benaderd, 
maar die had om een honorarium gevraagd, wat blijkbaar niet de bedoeling was, want ‘zoiets onbe-
scheidens is ons te erg’. Mogelijk was Diet Kramer wel bereid om zonder vergoeding te spreken, 
want uit de correspondentie van Eida Tan-Schepers blijkt dat die op 8 november 1938 wederom 
een lezing van Diet Kramer bijwoonde. Eida schreef er een dag later over naar haar familie, deze keer 
minder positief. Ze vond het namelijk ‘het toppunt’ dat het om dezelfde lezing als de vorige keer 
ging. Aanvankelijk zat ze zich dan ook te verbijten, maar gelukkig ging Diet Kramer in het tweede 
deel van haar lezing dieper in op de personages in haar werk, waardoor Eida weer geboeid werd.71 

Naast het verzorgen van lezingen hield Diet Kramer zich in deze periode ook bezig met vertaal-
klussen. Uit het Duits vertaalde ze bijvoorbeeld Das Land der ewigen Sonne van F. Hana-Hupbach, 
een uitgave waarin verschillende aspecten van het leven in Nederlands-Indië aan de orde komen, 
zoals de reis naar Java, de natuur, het klimaat, de eetgewoonten, vakantie en ander vermaak, de 
inheemse kunst en cultuur, en de verschillende eilanden.72 Daarbij verdedigt het boek de stelling dat 
zowel de Europeanen als de inheemse bewoners profiteren van het koloniale stelsel. Erkend wordt 
dat de ‘inlanders’ in vroeger tijden ongewoon hard moesten werken en dat er ‘heren diensten’ van 
hen werden verlangd. Maar, wordt gesteld, dat is allemaal vergeten. Handel en nijverheid bloeien, 
de ‘inlanders’ hebben meer dan genoeg werk en verdienen behoorlijk. De inheemse  bewoner wordt 
niet meer beschouwd als ‘slaaf en overwonnene’. De Europeaan is voor hem ‘de oudere broeder’, 
die meer ervaring bezit op het gebied van techniek, wetenschap en regeringszaken en ‘die gekomen 
was, om de jongeren en zwakkeren te helpen en te onderwijzen. Met vereenden krachten zouden 
Europeanen en inlanders van het tropische wonderland de Schone Tuin van het Oosten maken, die 
het thans geworden is!’ 

Dat het stelsel ook zijn voordelen had voor de inheemse bevolking wordt onderstreept in het 
verhaal ‘De reis van den prins Hadikoesoemo’, waarin een inheemse prins een reis maakt over Java 
en met welgevallen de op Europese leest geschoeide verworvenheden aanschouwt, zoals de water-
werken in de Solovlakte, de scholen, ziekenhuizen, de grote huizen met bijbehorende tuinen, de 
suikerfabrieken, aardolievelden, plantages, bruggen en havenwerken. Hij bekijkt dit alles vanuit het 
idee dat hij al die ontwikkelingen mede mogelijk had gemaakt. Als de prins weer thuis is, beseft hij: 
‘Hij wist nu zeker, dat hij er goed aan had gedaan de weg naar de Westersche cultuur voor zijn volk 
te effenen.’73 Het land van de eeuwige zon biedt daarmee een positieve kijk op het koloniale beleid, 
terwijl dat in verband met het opkomend nationalisme al niet meer vanzelfsprekend was.

Op welke manier Diet Kramer het boek heeft bewerkt, is onbekend. Mogelijk geldt haar bewer-
king vooral het voorwoord. Dit is namelijk gericht aan ‘alle Nederlandse jongeren in het Moederland 

71 De website ‘Brieven Tan-Schepers’ presenteert ca. 600 brieven die Eida Tan-Schepers en haar echtgenoot Tan Sin Hok tussen 1929 
en 1946 vanuit voormalig Nederlands-Indië naar Nederland hebben gestuurd (http://www.brieven-tan-schepers.nl/sbts/index.php; 
 geraadpleegd 16 oktober 2015). De naam Diet Kramer wordt, zoals aangegeven in de Inleiding, vaker in verband gebracht met die van 
schrijfster/illustratrice Rie Cramer (1887-1977). Tijdens de Promovendidag van de Open Universiteit op 25 januari 2013 ben ik hierop 
ingegaan in mijn lezing ‘Rie Cramer? Nee…. Diet! Verwarrende bronnen bij het biografisch onderzoek naar Diet Kramer’. Met ‘de 
Vrouwen belangen’ wordt mogelijk de Nederlands-Indische Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap bedoeld. 

72 F. Hana-Hupbach, Het land van de eeuwige zon. Bewerkt door Diet Kramer (Baarn [1938]). In de daaropvolgende jaren verschenen meer 
vertalingen van haar hand: Maria Kreitner, Ontmoeting op weg naar school (Amsterdam 1939) en G. Rudolf Baumann, Als de doerians 
vallen : de Javaan Asnap vertelt uit zijn leven (Baarn [1940]).

73 Hana-Hupbach, Het land van de eeuwige zon, 33-34, 35-49.
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en de Overzeese Gewesten’, wat niet voor de hand liggend is voor een schrijfster van Duitse origine. 
Het lijkt er dan ook op dat Diet Kramer hier de tekst heeft aangepast voor Nederlandse jongens 
en meisjes. Zoals bij haar bewerking van Herinneringen van Pangeran Aria Achmad Djajadiningrat 
kan de vraag worden gesteld met welke intentie ze deze opdracht voor uitgeverij Hollandia heeft 
uit gevoerd. Het meest waarschijnlijk is dat ze de opdracht zonder enkele bedenking accepteerde, 
omdat ze, zoals eerder aangegeven, het koloniale stelsel net als de meeste andere Nederlanders stil-
zwijgend onderschreef en geen principiële bezwaren had tegen de ongelijkwaardige verhouding 
tussen de Europeanen en de inheemse bevolking. Daarbij zal ook het financiële gewin voor haar 
aantrekkelijk zijn geweest.74 

Ondertussen was Wim Muller in verband met zijn functie bij de onderwijsinspectie veel 
van huis. Maar of hij het daarbij naar zijn zin had, is maar de vraag. Aan Guus schrijft hij: ‘Met 
inspecteren gaat het zo een gangetje.’ Een uitspraak die niet bijster enthousiast klinkt. Hij vervolgt: 
‘ Halverwege de vorige maand ben ik een week in Djokja geweest en in het begin van deze maand in 
Soerabaja. Nu ga ik a.s. Zondag naar Semarang en vandaar naar Malang. Je ziet, zo trek ik heel Java 
over.’ Voor het vervoer had Muller enkele keren gebruik gemaakt van de zogenaamde ‘eennachtse’, 
ofwel de Java Nacht-Expres die op het traject Soerabaja-Batavia reed. De luxe aan boord van die 
trein beviel Muller wel: 

Dat is net een rijdende mailboot. In de eerste klasse (waarin ik rijd) heb je een hut alleen met een complete 
vaste wastafel, een toiletspiegel enz. enz. Er is een pot de chambre, die, als je op een knop drukt automatisch 
gereinigd wordt (onzichtbaar in het nachtkastje!) Des morgens word je op opgegeven tijd door den hut-
jongen met koffie gewekt. Daarna kun je op je gemak scheren, baden en vervolgens ontbijten. En dan kom 
je helemaal netjes en gereed voor je werk uit de trein.75

Door de reizen die Wim Muller maakte, was Diet Kramer regelmatig alleen thuis met de kinderen, 
van wie Diedie door de vochtige lucht nogal eens last had van bronchitis. Omdat ze veel  omhanden 
had, zal dat niet altijd gemakkelijk voor Diet Kramer zijn geweest, temeer omdat haar eigen gezond-
heid toentertijd evenmin optimaal was. Ze had onder meer stofwisselingsproblemen en een te 
lage bloeddruk, wat aanleiding was om geruime tijd onder behandeling te staan van een medisch 
 specialist. Was het in deze periode dat de kinderen soms uit logeren werden gestuurd, onder meer 
bij ‘tante Greet’ Velsen?76 

Onduidelijkheid was er in die tijd over de verdere carrière van Wim Muller. Zoals gezegd, was 
het aanvankelijk de bedoeling dat hij te zijner tijd de heer Hommes als inspecteur van het middel-
baar onderwijs zou opvolgen. Maar vanwege het ophanden zijnde aftreden van de toenmalige onder-
directeur van het Departement van Onderwijs en Eeredienst, dat in Batavia was gevestigd, ging op 
zeker moment het gerucht dat Muller die post zou krijgen toebedeeld. Muller was op voorhand met 

74 Overigens was Frieda Hana-Hupbach getrouwd met een Nederlander en had ze vele jaren in Nederlands-Indië gewoond (bron: Soera-
baijasch Handelsblad, 26 maart 1938). 

75 Brief van Wim Muller aan Guus Muller, d.d. 24 oktober 1938 (WiM).
76 Brief van Wim Muller aan Guus Muller, d.d. 24 oktober 1938 (WiM); interview Diedie, Lex en Ingrid Muller, d.d. 14 september 2012. 
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dat plan niet onverdeeld gelukkig. Salarisverhoging zat er dan namelijk niet in. De verandering zou 
‘alleen maar schade, nl. verhuiskosten’ betekenen, schreef hij Guus.77 

Het liep echter toch weer anders, want in februari 1939 werd Wim Muller ‘met rang en titel van 
hoofdambtenaar ter beschikking gesteld van den Directeur van Onderwijs en Eeredienst, ten einde 
door dezen te worden belast met het verrichten van die onderzoekingen in het buitenland, welke 
genoemd depts. hoofd in het belang van de kennis van de toestanden op het gebied van het onderwijs 
in de omliggende landen van Nd. Indië gewenscht voorkomen’. De bijbehorende ‘wedde’ bedroeg 
fl. 1000,- per maand, hetzelfde dus als in de vorige functie, hetgeen Muller niet tot tevreden heid zal 
hebben gestemd.78 Toch was er wel sprake van een zekere welstand. Dochter Diedie herinnert zich 
bijvoorbeeld vakanties naar het in de bergen gelegen Soekaboemi op West-Java, waar ze in een hotel 
met zwembad logeerden.79

Concreet hield de functie in dat Muller in de Archipel het onderwijs ging bestuderen in verband 
met de plannen het onderwijs ter plaatse zo in te richten dat dit aan zou sluiten bij ‘den volksaard 
en de regionale behoeften’. Op Bali was zulks al ten dele ingevoerd. Verder was het de bedoeling dat 
hij ter vergelijking ook onderzoek zou gaan doen naar het onderwijs in andere landen in Zuidoost 
Azië. Aan Guus schreef hij dat hij als ‘ontdekkingsreiziger’ zou optreden.80

In verband met de functieverandering verhuisde het gezin Muller eind maart 1939 naar de 
Telok Betongweg 13 in Batavia. Ze waren blij dat ze terug konden naar de hoofdstad. Bandoeng 
vonden ze maar een ‘vochtig en saai’ dorp, zoals Wim Muller zijn zoon liet weten. ‘Het regent hier 
ellendig veel en dikwijls nog mist. Als je nu toch eenmaal tegen de warmte kunt, is het wel lekker 
aan de kust te wonen en bovendien is Batavia een prettige stad.’81 De vertrouwdheid van Batavia en 
de aanwezigheid van vele vrienden en bekenden daar zullen het Diet Kramer wellicht gemakkelijker 
hebben gemaakt zich aan te passen aan de nieuwe situatie. Was haar man al veel van huis toen hij 
bij de onderwijsinspectie werkzaam was, als onderzoeker van het onderwijs in de Archipel en in 
de omringende landen gold dat in nog sterkere mate. Uit een brief aan Guus blijkt dat hij soms 
maandenlang op reis was: 

Gisteren ben ik juist weer thuis gekomen van een tournee door Madoera en Oost-Java. Als de oorlog nog 
weer eens overwaait, ga ik 28 September a.s. naar de Philippijnen, vandaar naar Saigon, over land naar 
Bangkok en dan weer per boot naar Singapore om dan nog vier weken in de Straten van Malakka te blijven. 
Dan ben ik pas weer tegen Kerstmis thuis. Daarna moet ik dan nog weer enige maanden weg, naar 
 Indo-China en Thai(land). Ik heb het verschrikkelijk druk met het voorbereiden van al deze reizen.

Hij voegt eraan toe dat ze het ‘afgezien van mijn vele afwezigheid’ goed maken.82 

77 Brief van Wim Muller aan Guus Muller, d.d. 24 oktober 1938 (WiM).
78 Bataviaasch Nieuwsblad, 17 februari 1939; Stamboek Indische Ambtenaren Periode 1927-1952, fiche 249 (CBG).
79 Interview Diedie, Lex en Ingrid Muller, d.d. 14 september 2012.
80 Het Nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië, 13 juni 1939; De Indische Courant, 15 juni 1939; Brief van Wim Muller aan Guus 

Muller, d.d. 20 februari 1939 (WiM).
81 Brief van Wim Muller aan Guus Muller, d.d. 20 februari 1939 (WiM).
82 Brief van Wim Muller aan Guus Muller, d.d. 28 augustus 1939 (WiM). Met ‘de oorlog’ doelde Wim Muller waarschijnlijk op de Tweede 

Chinees-Japanse oorlog, die in 1937 was begonnen. Verderop in dit hoofdstuk komt deze oorlog nader aan de orde.
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Al dat reizen ging Wim Muller op zeker moment tegenstaan. Aan zijn jongste zoon Jan kondigde hij 
in januari 1940 een reis aan die, beginnend op 27 januari, zou voeren naar Singapore, Kuala Lumpur, 
Tandjong Malim en Malacca – ‘opzoeken op de kaart!’ spoorde hij zijn zoon aan. Op 5 februari zou 
hij dan weer in Singapore zijn om een dag later het vliegtuig te nemen naar Saigon en dan per trein 
verder naar Hanoi. Vervolgens zou hij afzakken naar het zuiden ‘om via Angkar weer in mijn geliefde 
Siam terug te keren’. Op 18 februari hoopte hij dan in Koh Si Chang aan boord te gaan van een boot 
van de China-Java-Afrika-lijn, zodat hij nog net voor Pasen (24 en 25 maart 1940) terug in Batavia 
zou zijn. ‘En dan hoop ik daarna weer eens wat langer thuis te zijn. Van dit reizen krijg ik meer dan 
genoeg!’ Wim Muller zou dus zo’n twee maanden van huis zijn. In die periode verbleef Diet Kramer 
met Diedie en Lex enige tijd in Soekaboemi.83

Nog in 1940 rondde Muller zijn onderzoek af met een 256 pagina’s tellend rapport, getiteld 
Onderwijs en opvoeding in Zuid-Oost-Azië (buiten Nederlandsch-Indië), dat in 1941 bij uitgeverij 
Noordhoff-Kolff N.V., Batavia verscheen. ‘Met goedkeuring der Regering wordt deze beschrijving 
thans gepubliceerd. Zij maakt geen aanspraak op volledigheid, doch ik hoop, dat belangstellenden 
er vele voor hen waardevolle inlichtingen in zullen vinden’, schreef hij in het ‘Voorbericht’, dat geda-
teerd is ‘Batavia, December 1940’.84 Met het voltooien van dit lijvige verslag kwam een einde aan 
zijn aanstelling als onderzoeker van het onderwijs in Zuid-Oost Azië. Details over zijn volgende aan-
stelling zijn niet beschikbaar, maar wel is bekend dat hij zijn loopbaan met ingang van het schooljaar 
1941-1942 vervolgde als directeur van de hbs in de Midden-Javaanse stad Jogjakarta – een plaats 
met veel culturele grandeur door de talrijke bezienswaardigheden, zoals het paleis van de sultan, 
Kraton geheten, en het nabijgelegen tempelcomplex Borobodur. Oud-leerlingen van deze school 
herinneren Muller als een vriendelijke, innemende man. Anders dan op het Bataviaasch Lyceum 
combineerde hij in Jogjakarta het directeurschap niet met lestaken. Vanwege deze stap in de carrière 
van Wim Muller verhuisde het gezin – vermoedelijk in de zomer van 1941 – naar Jogjakarta, waar 
een huis op het adres Pakemweg 74 werd betrokken.85 

Schrijven over Indië
Wat betekenden al die veranderingen voor Diet Kramer? Ondanks alle onrust lijkt ze gestaag te heb-
ben doorgewerkt, onder meer aan de roman Onrustig is ons hart, die in november 1939 verscheen.86 

Er zijn aanwijzingen dat ze een lange aanloop voor deze roman nam, vooral vanwege het feit dat 
het verhaal in Indië speelt. Het duurde namelijk enkele jaren voordat Diet Kramer zich voldoende 

83 Brief van Wim Muller aan Jan Muller, d.d. 24 januari 1940 (collectie Bart Muller, verder aangeduid met BM).
84 W.A. Muller, Onderwijs en opvoeding in Zuid-Oost-Azië (buiten Nederlandsch-Indië) (Batavia-Centrum 1941).
85 Interview Diedie, Lex en Ingrid Muller, d.d. 14 september 2012. Telefoongesprekken met: Jeanette Parma-Boomgaard, d.d. 20 juni 2012; 

Threes Adam-Eigenstein, d.d. 14 juni 2012; J.V. Bleekveld, d.d. 3 juli 2012.
86 Advertentie in Nieuwsblad voor den Boekhandel, 106 (1939), nr. 45.
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toegerust voelde voor het schrijven van een Indische roman.87 Het ‘schrikt de schrijfster af ’ om, 
zoals haar was gevraagd, ‘een blijmoedigen roman over Indië’ te schrijven werd hierover opgetekend 
in het verslag van haar lezing in de Haagse Pulchri Studio tijdens de verlofperiode. Ze vond haar 
kennis van het specifieke Indische leven hiervoor niet toereikend, ook omdat ieder plekje, ieder 
eiland in de  tropen een eigen leven had. Daarover kon geen algemene roman worden geschreven, 
was haar oordeel. 

De kennis van Indië strekt zich verder uit dan eenige geografische en topografische kennis, en slechts na 
langdurige studie en langdurig verblijf zal men iets kunnen verkennen van wat men het leven in Indië noemt.

Deze mening herhaalde ze in het interview met Amé Lijsen voor het maandblad Contact. Daar-
bij stelde ze bovendien dat een schrijver die een Indische roman wil schrijven het land door en 
door moet kennen, minsten één ‘inlandse’ taal moet beheersen, de nodige standaardwerken over 
 politiek en economie moet hebben doorgewerkt en op de hoogte moet zijn van de Indische zeden 
en gewoontes.88 

Ook anderen hadden twijfels of Diet Kramer al een in Indië spelende roman zou kunnen 
 schrijven. De auteur van het artikel ‘Waarom nog zoo weinig Goede Boeken over het Meisjesleven 
in Indië?’ in Het Nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië van 10 augustus 1938 vroeg zich bij-
voorbeeld af of er van Diet Kramer, van wie zij wist dat die op dat moment woonachtig was in Indië, 
binnenkort voor de Indische meisjes een boek te verwachten was over de ‘Sturm und Drangperiode’. 
Maar, stelt zij, Diet Kramer is te kort hier aanwezig, ‘hoewel ze indirect door den werkkring van haar 
man als directeur van een Lyceum contact heeft met de jeugd zoo tusschen 16 en 20’.89

Toch moet Diet Kramer toen al met de gedachte hebben gespeeld een boek te schrijven over het 
leven in Indië of misschien was ze er al mee bezig. Eind december 1938 kwam ze er voor het eerst 
mee naar buiten dat ze aan een dergelijke roman werkte. Op dat moment wist alleen haar uitgever er 
nog van. De bedoeling was dat het boek in 1939 zou verschijnen, wat, zoals vermeld, ook gebeurde.90 

Over de totstandkoming van Onrustig is ons hart vertelde ze na de oorlog in een interview in het 
protestants-christelijke maandblad Moeder nog enkele opmerkelijke details: 

87 Als kenmerken van de eind-negentiende-eeuwse Indische – dus in de koloniale tijd spelende – roman noemt neerlandica Jacqueline Bel 
onder meer: 1. De handeling speelt in Europese kringen in Indië; 2. De inheemse bevolking heeft een ondergeschikte positie; 3. De exo-
tische couleur locale wordt vooral bepaald door natuurbeschrijvingen e.d. (bron: Bel, ‘Receptie-onderzoek en literatuur-geschiedenis’). 
Omdat deze kenmerken ook van toepassing zijn op Onrustig is ons hart lijkt het gerechtvaardigd op dit werk van Diet Kramer de term 
‘Indische roman’ toe te passen. Op de definiëring van Bel is overigens wel wat af te dingen, omdat er in Indië gesitueerde romans zijn 
die (deels) in inheemse kringen spelen. Te denken valt aan romans van Lin Scholte (1921-1997). Ook dergelijke romans kunnen met de 
term ‘Indische roman’ worden aangeduid. Voor de bespreking van Diet Kramers Onrustig is ons hart voldoet echter de definitie van Bel.  
De term ‘koloniale roman’ is eveneens van toepassing op Onrustig is ons hart, uitgaande van de door Olf Praamstra in zijn oratie aange-
haalde omschrijving van koloniale literatuur van Theo D’haen: ‘“Koloniale literatuur” is in eerste instantie geschreven door schrijvers uit 
het koloniale moederland, in de taal van het moederland. Ze kijkt naar de kolonie met een Europese blik: vanuit het koloniale machts-
centrum naar de gekoloniseerde periferie’ (Praamstra, De Nederlandse letterkunde als wereldliteratuur, 10).

88 Het Vaderland, 23 april 1937; Lijsen, ‘Diet Kramer en haar werk’.
89 M.C., ‘Literatuur voor en over de Bakvisch : Waarom nog zoo weinig Goede Boeken over het Meisjesleven in Indië?’, Het Nieuws van den 

dag voor Nederlandsch-Indië, 10 augustus 1938. In het artikel wordt onder meer verwezen naar School-Idyllen en ’t Veulen (1903) van Top 
Naeff (1900) en naar de Joop ter Heul-serie van Cissy van Marxveldt.

90 Van Bekkum, ‘Interview met Diet Kramer’.
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Het eerste gedeelte heb ik geschreven in elf dagen en elf nachten zonder rust. M’n man was weg en ik gaf 
heelemaal toe aan m’n – natuurlijk onverantwoordelijke – drang tot schrijven. Na deze elf dagen was ik 
ziek. Later maakte ik het boek af. Een aandachtig lezer zal zien, dat het uit twee helften bestaat.

Mogelijk betreft de tweedeling waarop hier wordt gedoeld de periode voor en na de diagnose van de 
ziekte die de hoofpersoon in Onrustig is ons hart uiteindelijk fataal zal worden.91

Het feit dat Diet Kramer een Indische roman had geschreven was echter niet hetgeen waarop uit-
geverij Holland in de eerste plaats de aandacht vestigde bij de aankondiging van Onrustig is ons hart. In 
kapitalen werd in de promotiefolder een ander nieuw aspect van het schrijverschap van Diet  Kramer 
benadrukt: ‘Geen boek van en over jonge menschen, zooals haar vorige boeken, 
“Begin”, “De Bikkel” en Roeland Westwout”, doch een knap geschreven familie-ro-
man waarvan een groote bekoring uitgaat.’ Concreet hield dit in dat in tegenstelling tot 
haar eerdere romans de hoofdpersoon in Onrustig is ons hart niet een jongere of jong-volwassene is 
die zijn of haar plaats in het leven moet vinden, maar een gescheiden vrouw van midden dertig. Een 
vrouw die op Java twee hotels leidt en daarnaast de zorg heeft voor haar vier opgroeiende kinderen. 
De circa laatste vijftien levensjaren van deze vrouw staan centraal in de roman.92 

Wellicht in navolging van de woorden van de uitgever werd dit aspect van de roman in ver-
schillende besprekingen naar voren gehaald, vaak in positieve zin. J.G. de Haas schreef bijvoorbeeld 
enthousiast: 

Vele schrijfsters van boeken voor en over de jeugd zouden een dergelijken radicalen omzwaai in literairen 
zin niet hebben overleefd, ook al beschikten zij over de kwaliteiten, welke Diet Kramer in haar vroegere 
boeken demonstreerde. Zij greep niet alleen geen moment te hoog, maar schiep bovendien een roman van 
zoo voortreffelijk gehalte als ik in lang niet van een Nederlandsche las. 

Marie Schmitz prees, verwijzend naar haar teleurstelling over Roeland Westwout, de omslag van Diet 
Kramer eveneens: 

Een vrouwenleven in zijn moeilijkste jaren, jaren van vechten om het bestaan, van innerlijken strijd ook om 
een zekerheid en rust, die eerst tegen het einde aanlichten als een doorbrekend avondlicht, heeft Diet 
Kramer hier overzien met de nauwgezette aandacht, den eerbied en de liefde, die, meer dan de litteraire 
knapheid, die hier evenmin ontbreekt, de eerste voorwaarde zijn om door te dringen tot het wezen.93

Waarderende woorden van recensenten dus voor Onrustig is ons hart. Er waren ook kritische opmer-
kingen. Die kwamen onder meer van J.H. de Bois, die stelde dat er wellicht nog meer interessants uit 
het personage Henriët van Roodenoord te halen was geweest, ‘als haar leven en werken, kinderen, 

91 A.M.S., ‘Diet Kramer’, Moeder.
92 Promotiefolder Onrustig is ons hart (UBA, bedrijfsdocumentatie uitgeverij Holland, PPA 585 : 8). 
93 De Haas, ‘Kunst en Letteren’. Schmitz, ‘Diet Kramer, Onrustig is ons hart’. 
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vrienden en omgeving ietwat minder overzichtelijk en ietwat meer gedétailleerd gegeven zouden 
zijn’. In dat verband spreekt hij van een aan de ‘Amerikaansche romanschrijfkunst’ verwante stijl, die 
onderhoudend maar niet al te diepgaand is, omdat dit laatste de lezers mogelijk zou kunnen gaan 
vervelen.94 Een opmerking die in het verlengde ligt van de in hoofdstuk 3 vermelde vercommerciali-
sering van de letterkunde, die volgens Roel Houwink in gang was gezet in Amerika. In verband met 
het ontstaan van het fenomeen ‘bestseller’ in het begin van de twintigste eeuw wijst Erica van Boven 
eveneens op ontwikkelingen in Amerika, waar al vroeg was begonnen met het op de markt brengen 
van populaire ontspanningsliteratuur teneinde de boekenverkoop te bevorderen.95 

Onrustig is ons hart vond ook zijn weg naar het publiek. Al een maand na de eerste druk ver-
scheen een herdruk en in april 1940 werd de derde druk uitgebracht. Denkbaar is dat het succes 
vooral te maken heeft met het belangrijkste thema van de roman, het moederschap en de daar-
mee gepaard gaande verantwoordelijkheid. Dit thema is uitgewerkt aan de hand van het leven van 
Henriët van Roodenoord, die het tot haar levensdoel heeft gemaakt haar vier kinderen alle zorg en 
bescherming te geven die ze zelf in haar jeugd heeft moeten ontberen. Ook wil ze hen tot voorbeeld 
zijn en een goede toekomst bieden. Vele keuzes die ze maakt, hoe lastig soms ook, vloeien voort uit 
de verantwoordelijkheid die ze voor haar kinderen voelt. Het is vooral ook om hen dat ze huwelijks-
aanzoeken afwijst en haar verlangen naar vrijheid in toom houdt. Het tamelijk lichtzinnige leven 
dat ze na haar scheiding een poos leidde, had ze voorgoed vaarwel gezegd, onder meer omdat ze had 
beseft dat ze haar kinderen tekort deed. 

Het centraal stellen van de verantwoordelijke rol die een moeder heeft, zal de lezers onge twijfeld 
hebben aangesproken. Daarmee sloot Diet Kramer immers nog duidelijker dan in haar eerdere 
romans aan bij de gangbare denkbeelden over het belang van een goed gezinsleven met daarin een 
prominente plaats voor de vrouw als huismoeder. De hoofdpersoon in Onrustig is ons hart mag 
dan een zelfstandige, hardwerkende vrouw zijn, uiteindelijk staat de zorg voor haar kinderen bij 
haar op de eerste plaats. Een recensent van De Gooi- en Eemlander verwoordde het thema expliciet 
door te stellen dat Diet Kramer dit keer het leven had beschreven van een vrouw, ‘die in een zwaren 
strijd om het bestaan eigen geluk ten achter stelt bij de plichten van het moederschap. De vrouw als 
moeder met een heilig verantwoordelijkheidsbesef, dat haar zieleadel en levenswarmte geeft, welke 
zij rondom verspreidt.’96 Vanzelf gaat dat echter niet bij Henriët van Roodenoord, vooral omdat ze 
soms een sterk verlangen heeft om uit de band te springen. In het beheersen van die drang voert ze 
keer op keer een strijd die haar veel energie kost. Samen met tal van onbeantwoorde levensvragen 
zorgt dat gevecht voor een onbestemde rusteloosheid, waarnaar, zoals vermeld in de Inleiding, de 
aan een uitspraak van kerkvader Augustinus ontleende titel van de roman verwijst.97 

Het feit dat Diet Kramer in Onrustig is ons hart nadrukkelijk over het moederschap schreef, kan 
in verband worden gebracht met haar eigen positie als moeder. Hoe keek ze tegen die rol aan? In de 
periode dat ze de roman schreef, heeft ze zich er, voor zover bekend, niet expliciet over uitgelaten. 

94 De Bois, ‘Litteraire Kantteekeningen’ (1940).
95 Van Boven, Bestsellers in Nederland, 22-23.
96 [Anoniem], ‘Nieuwe uitgaven’.
97 De titel Onrustig is ons hart is ontleend aan de uitspraak ‘Inquietum est cor nostrum, donec requiescat in te’ (= Onrustig is ons hart, tot 

het rust in U) van de kerkvader Aurelius Augustinus (354-430).
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Wel benadrukte ze in het interview met Caty Verbeek in 1937 de waarde van een warme gezins-
band. Ze bracht daarbij naar voren dat een goede geest in huis ‘een waarborg en afweer is tegen 
alle mogelijke verkeerde invloeden’. In het interview kwam het moederschap niet specifiek aan de 
orde. Opvallend is wel dat Diet Kramer aan het eind van het interview voor Contact in 1938 na alle 
vragen over haar schrijverschap vroeg: ‘Wil je misschien nog iets van mijn kinderen weten?’ Een 
vraag die door interviewster Ans van Bekkum met een gretig ‘graag’ werd beantwoord. Wilde Diet 
Kramer met die vraag laten zien dat uiteindelijk haar kinderen boven alles gingen?98 

Na de oorlog was ze explicieter over het moederschap, misschien ook omdat ze er toen, na de 
dood van haar man in 1945, alleen voor stond. In het interview met Marijke van Raephorst in 
1950 gaf ze aan hoe belangrijk het in de opvoeding was dat een moeder met ‘begrip en liefde’ naast 
haar kinderen stond. De interviewster vergeleek Diet Kramer vervolgens met de moederfiguur in 
Onrustig is ons hart, en legde met behulp van een passage uit de roman uit hoe zuiver Henriët van 
Roodenoord volgens haar de taak ten opzichte van haar vier kinderen aanvoelde: ‘Jaren nadat ik het 
gelezen had, wist ik nog precies hoe zij dit overdacht, toen zij met gesloten ogen de vier gezichten 
van haar kinderen vóór zich zag (…).’ Diet Kramer reageerde op deze opmerking van Marijke van 
Raephorst met een bijna letterlijk citaat uit de roman: 

En de ogen in die gezichten waren open en helder en vol vertrouwen. Wanneer de klaarheid uit die ogen ver-
dwijnen zal, zal het niet, nóóit, mijn schuld zijn. Hiervoor te zorgen met alle beleid en alle moed die ik bezit, 
is het meest wezenlijke doel, dat ik voor ogen heb. Ze moeten later zeggen: “Moeder was een voorbeeld!”. 

Deze reactie toont hoe Diet Kramer in theorie haar verantwoordelijkheid als moeder zag, en vooral 
hoe hoog ze dienaangaande de lat legde. Veelzeggend is in dit verband ook het feit dat ze in het 
interview Onrustig is ons hart haar ‘liefste boek’ noemde en zich zeer tevreden toonde met de Duitse 
vertaling van de titel ervan: Das Vorbild.99 Een aantal jaren na dit interview expliciteerde ze in de 
zelfreflectie ‘Kort geding’ wat haar bij het opvoeden van de kinderen voor ogen stond: ‘De kinde-
ren! En onbewust bijna één ding: “de kinderen moeten meer zichzelf kunnen uitleven, vrijer zijn, 
eerlijker zijn. Geen X voor mijn kinderen. Voor mijn kinderen God en de mensen”.’ Opvallend is 
daarbij de toevoeging: ‘Zeg ikzelf (47 jaar oud): Wat een geluk voor mijn kinderen. Althans één fout 
niet begaan!!!!!’ Opvallend, omdat haar houding ten opzichte van de kinderen een van de  weinige 
punten is waarover ze in ‘Kort geding’ positief is ten aanzien van zichzelf. Schrijnend is dan te weten 
dat haar kinderen Diedie en Lex, terugkijkend op hun jeugd, hierover anders oordelen. In hun 
 herinnering hebben ze weinig huiselijkheid en zorgzaamheid gekend. ‘Ze was geen echte moeder’, 
aldus Diedie Muller, ‘bij pijntjes of zo gingen we altijd naar de baboe, terwijl zij achter het bureau zat 

98 Verbeek, ‘Diet Kramer’.
99 Het letterlijk citaat luidt: ‘En de ogen in die gezichten waren open en helder en vol vertrouwen. Wanneer de klaarheid uit die ogen ver-

dwijnen zou, zou het niet, nooit, een schuld zijn die op háár schouders lag. Hiervoor te zorgen met alle beleid en alle moed die ze bezat, 
was het meest wezenlijke doel dat ze voor ogen had’ (Onrustig is ons hart, 33); Van Raephorst, ‘Diet Kramer’. De Duitse vertaling van 
Onrustig is ons hart verscheen in 1941. In 1944 verscheen nog een Deense vertaling: Urologe hjerte.
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te schrijven. Ze kon wel heel vrolijk zijn en leuk vertellen en het volgende ogenblik zat ze diep in de 
put.’ Lex Muller: ‘Ze zei altijd dat ze moeilijk kon kiezen tussen schrijven en kinderen.’100 

Niet ondenkbaar is dat dit laatste al een rol speelde toen Diet Kramer Vechters schreef, in de 
periode dat ze net moeder was geworden. Hoofdpersoon Joan in deze roman is weliswaar het toon-
beeld van een sterke vrouw die alles voor haar gezin over heeft. Maar toch zijn er, zeker in het begin 
van het verhaal, momenten dat ze haar leventje als huisvrouw en moeder van twee jonge kinderen 
maar eentonig vindt en zich onvoldaan voelt, met daarbij de angst dat ‘dit alles’ haar zou afstompen 
en vervlakken. Op die ogenblikken verlangt ze terug ‘naar vroegere ongebondenheid’.101 Ervoer Diet 
Kramer het prille moederschap ook zo? Was zij bang afgestompt te raken en was dit een van de 
oorzaken van haar neerslachtige buien? Zoals vermeld in hoofdstuk 4 stimuleerde Wim Muller haar 
op die momenten te gaan schrijven. Het is dat beeld uit hun vroegste jeugd dat bij haar kinderen 
vooral is blijven hangen. 

In Onrustig is ons hart lijkt de strijd tussen een eigen, zelfstandig leven en het moederschap 
beslecht. Vol overtuiging kiest Henriët voor het tweede. Daarbij straalt ze, vooral in haar werk en 
in relaties, een zekere superioriteit uit. Niemand kan om haar heen, ze maakt indruk, maar vrijwel 
niemand krijgt echt contact met haar. Haar ongenaakbaarheid is één aspect van het karakter van 
de figuur Henriët. Daarnaast is er haar voortdurende schuldgevoel ten opzichte van haar kinderen, 
haar angst om tegenover hen tekort te schieten, ook omdat ze door haar werk niet altijd alle tijd 
voor hen heeft. 

De complexiteit van dit romanpersonage roept associaties op met Diet Kramer zelf, die zich 
immers naar buiten toe eveneens presenteerde als een sterke, actieve vrouw, terwijl ze regelmatig 
kampte met psychische problemen en rusteloosheid. Een aanwijzing dat Diet Kramer in Henriët 
aspecten van zichzelf verwerkte, lijkt ook aanwezig in de terugblik van de hoofdpersoon op haar jeugd: 

Uit de kinderjaren waren toch slechts weinig eigenschappen overgebleven. (…) Ze kende haar eigen gren-
zen: een klein talent, dat met veel volharding en energie zó was gepolijst en opgevoerd tot een hoogste punt, 
dat het een middel tot bestaan kon worden. Intelligent was ze niet. Intelligentie bleek in die jaren alleen uit 
haar zelfcritiek. En die zelfcritiek had haar nooit gelukkig gemaakt. Een snel begrip had ze slechts voor de 
zaken, die haar sterk interesseerden. Ze was emotioneel, zoals men in die jaren bijna altijd emotioneel is. 
Mensen, toestanden, versregels konden haar plotseling boeien en ontroeren. Van deze ontroering gaf ze 
zelden blijk aan de buitenwereld. Daarvoor was ze een te eenzaam en te weinig argeloos kind geweest.102 

In het bijzonder de zelfkritische houding en het wars zijn van het tonen van gevoelens, die in deze 
reflectie worden genoemd, doen denken aan de jonge Diet Kramer, evenals de eenzaamheid waar-
van sprake was in de kindertijd. 

100 Interview Diedie, Lex en Ingrid Muller, d.d. 14 september 2012. Bij de afscheidsplechtigheid na het overlijden van Lex Muller op 
27  oktober 2015 memoreerde diens jeugdvriend Wim Noordeman dat Lex Muller in zijn jeugd weinig huiselijkheid had gekend, wat hij 
enkele maanden daarna herhaalde in een interview (interview Wim en Jeanne Noordeman, d.d. 4 maart 2016).

101 Vechters, 11, 15. 
102 Onrustig is ons hart, 140.
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Ook Henriëts houding ten opzichte van het geloof lijkt een autobiografisch element. Het religieuze 
besef uit haar kinderjaren is ze in de loop der jaren geheel kwijtgeraakt, haar kinderen kan ze niet 
in het geloof opvoeden. Desondanks hunkert ze naar verlossing en genade. Ze ervaart het als ‘de 
doem van haar leven’: ‘wèl in staat te zijn tot de angst, de eenzaamheid, het hevige, pijnlijk beleefde 
verlangen en nimmer in staat te zijn tot de aanvaarding van een antwoord en een troost. Het water 
tot de lippen te voelen, maar nimmer rampzalig te verdrinken om wellicht gered te worden.’103 

In dergelijke overpeinzingen van Henriët lijkt Diet Kramer haar eigen onzekerheden ten 
opzichte van het geloof in die tijd te hebben verwerkt. Dat geldt ook voor het feit dat Diedie en 
Lex aanvankelijk niet godsdienstig zijn opgevoed, waarbij ook de atheïstische opvattingen van hun 
vader een rol kunnen hebben gespeeld. Pas in de oorlog, in 1943, werden ze gedoopt, zoals in het 
volgende hoofdstuk aan de orde zal komen. De geloofsontwikkeling die hieruit overigens spreekt, 
ligt mogelijk ook ten grondslag aan een uitspraak die Diet Kramer na de oorlog over Onrustig is ons 
hart heeft gedaan. Aan een interviewster van het maandblad Moeder vertelde ze in 1947 dat ze het 
slot van de roman, waarin de hoofdpersoon op haar sterfbed zich eindelijk kan overgeven en zich 
bewust wordt van een verlossende dankbaarheid jegens God, nu anders zou schrijven. ‘Er was in 
dien tijd een zoeken, maar nog niet een vinden.’104 

In hoeverre de figuur Henriët verder een autobiografische achtergrond heeft, is niet meer na te 
gaan. De enige aanwijzing is wat dat betreft te vinden in een artikel uit 1992 van schrijver/journalist 
Joop van den Berg (1930-2014), die vele jaren redacteur is geweest van Indische Letteren. Van den 
Berg schrijft dat ‘de mens Diet Kramer’ volgens ingewijden leek ‘op de wat stroeve en in zichzelf 
gekeerde Henriëtte van Roodenoord’. Wie die ingewijden zijn, is onbekend. Haar kinderen hebben 
hierover geen uitspraken gedaan. Wel heeft Lex Muller, zoals gezegd, in zijn toespraak bij de begra-
fenis van Diet Kramer op 17 augustus 1965 de titel van de roman aangehaald: ‘Ik hoop heel erg dat 
het eerste gedeelte van de gedachte van Augustinus die moeder eens heeft gebruikt voor een titel: 
“Onrustig is ons hart”, gevolgd zal worden door het tweede gedeelte: “tot het rust in U”.’ Daarmee 
wenste hij zijn moeder de rust toe die ze in haar leven niet had gevonden.105

In een aantal recensies is aandacht besteed aan het feit dat Onrustig is ons hart een Indische 
roman is. Op dit aspect is uiteenlopend gereageerd. Wordt in het bibliografische maandblad Zoo 
juist ver schenen waarderend gesproken van het ‘in sobere woorden’ getekende Indische landschap en 
leven, dat een ‘suggestieve en waardige achtergrond’ vormt, anders is de mening van Marie Schmitz. 
Zij vindt de beschrijving van de Indische achtergrond te mager en stelt onomwonden vast dat van 
Indië vrijwel niets te zien is. In een recensie in een van de Indische dagbladen wordt de Indische ach-
tergrond van het verhaal verbonden met het leven van hoofdpersoon Henriët: ‘Ondanks de tegen-
slagen laat Diet Kramer de hoofdfiguur een warme liefde houden voor het land van haar geboorte. 
Zij leert zonder het met zooveel woorden te zeggen, hoe Indië óók gewaardeerd kan worden in 
tegenspoed.’ Juist daarom ook heeft het boek voor Indië ‘een groote waarde’, aldus de criticus.106

103 Ibidem, 142. 
104 A.M.S., ‘Diet Kramer’, Moeder.
105 Van den Berg, ‘Diet Kramer’. Toespraak van Lex Muller bij de begrafenis van Diet Kramer op 17 augustus 1965 (LeM).
106 [Anoniem], ‘[over: Onrustig is ons hart]’; Schmitz, ‘Diet Kramer, Onrustig is ons hart’; J.S., ‘De Boekenmolen’, Het Nieuws van den dag 

voor Nederlandsch-Indië, 3 februari 1940.
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Overvloedig waren de reacties op dit aspect van de roman echter niet. Een mogelijke verklaring 
is dat het thema van het leven van een ouder wordende vrouw en daarop aansluitend het onder-
werp moederschap zo in het oog springend was – mede omdat het nieuw was in het werk van Diet 
 Kramer – dat andere facetten minder opvielen. De promotiecampagne van uitgeverij Holland 
waarin het centrale thema werd benadrukt, kan hierbij een rol hebben gespeeld. Een optie is ook 
dat het ‘Indische’ in de roman minder interessant werd gevonden, omdat de boekenmarkt destijds 
overspoeld werd met in Indië spelende verhalen. 

Vanuit een postkoloniale positie kan bestudering van de Indische elementen in Onrustig is ons 
hart meer inzicht opleveren over de opvattingen van Diet Kramer ten aanzien van Indië in het 
algemeen en het koloniale stelsel in het bijzonder. In de eerste plaats valt in dit verband op dat 
de hoofdpersoon in deze roman een Indo-Europeaan, ofwel een zogeheten ‘Indo’, is. Immers, bij 
Henriët van Roodenoord is sprake van ‘gemengd bloed’: haar grootmoeder Van Roodenoord was 
een Indisch meisje, haar grootmoeder van moederszijde was een Parisienne. ‘Zo was in Henriët het 
Hollandse bloed vermengd met het Indische en het Franse en van een avontuurlijk en rusteloos 
voorgeslacht, erfde ze een driftig en immer onbevredigd levensverlangen.’107 

Wat de achtergrond is van deze keuze is onduidelijk. Wel kan worden vastgesteld dat kwesties 
rondom rassen Diet Kramer bezighielden. Ook in Vechters is dit punt bijvoorbeeld aangestipt, zoals 
bleek in het vorige hoofdstuk. Het onderwerp komt eveneens kort ter sprake in het interview in 
Libelle in 1937. Hierin stelt ze in haar toelichting op De Bikkel vast dat ze weinig verschillen heeft 
bespeurd tussen de jeugd in Nederland en Indië. Wel constateert ze dat de ‘rasvermengingen (…) 

107 Promotiefolder Onrustig is ons hart (UBA, bedrijfsdocumentatie uitgeverij Holland, PPA 585 : 8). 

Portret van Diet Kramer dat 
opgenomen is in een folder over 
Onrustig is ons hart, 1939 (LeM).
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natuurlijk op zichzelf staande belangrijke problemen’ met zich meebrachten. Welke problemen dat 
in haar ogen zijn, vermeldt het interview echter niet.108

In Onrustig is ons hart wordt de Indische afkomst van Henriët als een enigszins precaire kwestie 
gebracht evenals spreken over ‘rasvermenging’ in het algemeen. Voor Henriët zelf, die in Indië gebo-
ren en getogen is en voor wie Indië vaderland en moederland tegelijk is, is haar afkomst geenszins 
problematisch. Zo heeft ze er alle vertrouwen in dat haar kinderen, ‘kinderen van haar stam, haar ras, 
haar bloed’, zullen opgroeien tot sterke mensen. En ze wordt gelukkig van de gedachte dat 

een verre voorvader geheel en al had gehoord tot het geliefde land, neuriënd was gegaan langs zijn padie -
velden, gewerkt had in de rode aarde, geloofd had in de oude legenden en in de schemer van de vooravond 
het gelaat naar het Oosten had gewend en voorovergebogen had gebeden tot Allah, die groot was en de 
Vader van Mohammed den profeet. 

Ze is zich er daarbij echter van bewust dat ze hierin verschilt van andere mensen in haar omgeving. 
Ze kent mensen die nadrukkelijk willen laten blijken dat ze ‘Hollands bloed’ hebben, dat ze ‘pur 
sang Hollands’ zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor de vrouw van de administrateur in haar kennissen-
kring, die onthutst reageert als Henriët onbeschroomd over haar afkomst, ‘zo een delicaat onder-
werp’, praat.109 

Zoals in de roman deze vrijmoedigheid van Henriët opzien baart in haar omgeving, zo wekt het 
overwegend positieve portret dat Diet Kramer hier van een Indo-Europees personage geeft even-
eens enige verbazing, omdat in het geheel van de Indische literatuur, zeker na 1900, ‘rasvermenging’ 
over het algemeen als iets negatiefs werd voorgesteld. Die beeldvorming hing samen met het feit 
dat in die tijd in Europese kringen in Nederlands-Indië steeds meer de nadruk was komen te liggen 
op handhaving van de westerse en vooral ook blanke cultuur. Banden tussen Europese mannen en 
inheemse vrouwen werden niet meer, zoals eerder wel het geval was geweest, aangemoedigd, ook 
doordat steeds meer Nederlandse vrouwen naar Indië waren gekomen. In het verlengde daarvan 
was ‘rasvermenging’ in een kwaad daglicht komen te staan, aldus neerlandica Petra Boudewijn.110 
In dat verband kan het gunstige beeld van de Indo-Europeaan dat Diet Kramer via de figuur  Henriët 
van Roodenoord oproept, opmerkelijk worden genoemd. Overigens bevat dit beeld wel een zeker 
stereo tiep aspect. Henriëts lichtzinnige kant kan namelijk in verband worden gebracht met het 
toenmalige idee dat het beschavingsniveau van Indo-Europese vrouwen door de ‘rasvermenging’ 
op een lager niveau lag dan dat van een ‘volbloed’ Europese vrouw. Daarbij gold ‘(zelf )beheersing’ 
als een van de kernpunten van beschaving. De sensualiteit die Indo-Europese vrouwen werd toe-
gedicht, en die ook aanwezig is in de figuur van Henriët, strookte niet met dat beschavingsideaal. 
Positief is dan weer wel dat Henriët haar lichtzinnige kant heeft leren beheersen.111 

108 Verbeek, ‘Diet Kramer’.
109 Onrustig is ons hart, 124, 100-101. 
110 Boudewijn, ‘Halfslachtige en halfkrachtige zielen’. Zie ook: Boudewijn, Warm bloed.
111 Boudewijn, ‘Het bloed kruipt waar het niet gaan kan’.
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Vanuit Henriëts liefde voor Indië laat Diet Kramer verschillende kanten van het land zien. Vanwege 
de veelzijdige natuur noemt Henriët Indië ‘een kristal met oneindig veel facetten, met  oneindig veel 
kleuren’. Uit diverse mijmeringen blijkt dat deze veelzijdigheid haar steeds weer bekoort.112 

Andere gedachtestromen zijn gewijd aan de bewoners van Indië, vooral de Europeanen, die zich 
vaak met hoge verwachtingen in de kolonie hebben gevestigd. Verwachtingen die lang niet altijd 
uitkomen. Ook denkt Henriët na over de uiteenlopende posities van vrouwen in Indië: 

De vrouwen, die nooit thuis raakten, die altijd in Indië bleven logeren, met achter zich een veilige vlucht-
heuvel: Holland. En de vrouwen, die hier een verlangen naar groter allures, naar groter luxe en zorgeloos-
heid, konden stillen en Indië apprecieerden om wat het schonk zonder dat ze er moeite voor behoefden te 
doen. De vrouwen op de eenzame buitenposten, de zwakken, die schreiden om vreemde angsten en 
 vreemde zorgen… de sterke, moedige kameraden, die werkten naast hun mannen en kinderen geboren 
 zagen worden en groot brachten onder moeilijke omstandigheden.113 

Maar achter al die mensen ziet ze het land. ‘Het land, dat al deze mensen liet leven en bestaan.’ 
De Indische samenleving beschouwt ze als een ‘wordende wereld nog steeds, waarin voortdurend 
rekening moest worden gehouden met veranderende toestanden, met nieuwe groei, met nieuwe 
gezichtspunten. Het leven was hier [in vergelijking met Nederland] zoveel bewegelijker, zoveel 
 minder berekenbaar.’114

Alles bij elkaar is Henriët zeer verknocht aan Indië. Aan het eind van haar leven stelt ze dan 
ook vast dat de ‘liefde voor het land en de mensen van het land’ een van haar ‘diepste, bestendigste 
genegenheden’ is.115 Vanuit die omvattende liefde ook keurt ze het af dat sommige hotelgasten zich 
bovenmatig superieur gedragen ten opzichte van het inheemse personeel. Henriët gaat respectvol 
met hen om. Daarbij volgt ze niet bewust de ethische politiek – die woorden wil ze niet gebruiken. 
Haar houding wordt bepaald door de principes die ze van haar vader, die hoofdadministrateur was 
op een theeonderneming, heeft overgenomen. Van hem heeft ze geleerd tegenover het inheemse 
personeel een houding aan te nemen die is gebaseerd op ‘belangstelling, geduld en meten naar hun 
maatstaven en niet naar de onzen’. Deze houding combineert ze met het geven van duidelijke beve-
len, het eisen van stipte uitvoering en zo nodig een streng optreden. Een houding die, ondanks haar 
opvattingen over een respectvolle omgang, vanuit een postkoloniaal standpunt als bevoogdend kan 
worden beoordeeld. 

Een ander aspect dat aan de orde komt in Onrustig is ons hart is de invloed van de econo mische 
crisis op het leven in Indië. Ook dit facet wordt vooral vanuit Europees oogpunt beschreven. Zo 
moet Henriët op zeker moment beide hotels sluiten, waarna ze een pension begint. Hoewel niet spe-
cifiek toegespitst op Indië sluiten ook de discussies over het nationaalsocialisme, die vooral worden 
gevoerd door de kinderen van Henriët en hun vrienden, aan op de actuele ontwikkelingen. Opval-

112 Onrustig is ons hart, 56.
113 Ibidem, 97-98.
114 Ibidem, 98-99.
115 Ibidem, 241.
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lend is daarbij de houding van schoonzoon Justus, die de kwestie van twee kanten bekijkt en daarom 
wordt gehoond door de dochter en zoon van Henriët. Zij vinden dat de tijd er niet naar is om te 
zeggen ‘niets is geheel waar en zelfs dàt niet’. Het is tijd om te kiezen. Van echte oordeels vorming 
is echter geen sprake, zoals ook de ontmoetingen tussen Chamberlain en Hitler in september 1938 
wel als spannend, maar toch tamelijk neutraal worden gememoreerd.116 

Aldus beschrijft Diet Kramer in Onrustig is ons hart Indië op een positieve manier, waarbij ze 
ook oog heeft voor de maatschappelijke problemen. Daarbij weerspiegelt de omgang van Henriët 
met haar personeel de toenmalige koloniale verhoudingen. Hoewel er sprake is van een welwillende 
omgang staat Henriët als de superieure Europeaan tegenover de inheemse ondergeschikte. Het gete-
kende beeld versterkt het idee dat Diet Kramer zich het koloniale leven, inclusief de gebruikelijke 
omgang met de inheemse bevolking, volkomen had eigengemaakt. Van weerstand tegen het kolo-
niale stelsel lijkt in ieder geval bij haar geen sprake te zijn geweest. 

Onrustig is ons hart is overigens niet het eerste boek van Diet Kramer waarin Indië aan de orde 
komt. In Roeland Westwout is hiervan ook sprake, zij het meer zijdelings.117 Indië vormt hier het 
decor van de problemen die er zijn rondom Paula, een van de twee pleegdochters van de familie 
Westwout. Zeker in het begin is haar gedrag aanleiding tot conflicten, vooral doordat ze haar ver-
wende leventje in Indië in Nederland denkt te kunnen voortzetten. Juist dat is een belangrijke reden 
dat Paula en haar zusje naar Nederland worden gestuurd. Hun moeder hoopt dat een wat serieuzer 
leven in het blijmoedige gezin Westwout haar dochters ten goede zal komen. ‘Het was de geest, die 
aan haar kinderen, naast al het goede dat Indië bood, in dit land onthouden zou worden.’ Hierbij 
denkt ze ook aan de pedante manier waarop Paula het personeel commandeert.118 Aldus stelt Diet 
Kramer het leven in Indië voor opgroeiende kinderen weinig positief voor. Toch dacht ze genuan-
ceerd over het wegsturen van kinderen naar Nederland. In een interview liet ze blijken dit alleen een 
oplossing te vinden als er in Indië geen goede scholen in de buurt zouden zijn. Wanneer de ouders 
de opvoeding geheel in eigen hand zouden kunnen houden, zou dat haar voorkeur hebben, omdat 
ouders toch het beste in staat zijn hun kinderen te beschermen tegen verkeerde invloeden. Ander-
zijds was ze van mening dat Indië jonge mensen op cultureel gebied niet alles kon bieden, in het 
bijzonder ‘de sfeer van vertrouwelijke gesprekken en “zware boomen” voor een open haardvuur….’. 
Als haar eigen kinderen enigszins zelfstandig zouden zijn, ‘wanneer ze zich over bepaalde zaken een 
eigen oordeel zouden kunnen vormen’, zou ze hen echter zeker terugsturen naar Nederland. ‘Een 
studententijd in Indië lijkt me in geen enkel opzicht gewenscht…’119

Van het hierboven besproken beeld van Indië en de omgang van Europeanen met de inheemse 
 bevolking is ook sprake in enkele boeken die Diet Kramer in de periode 1939-1941 voor jonge 

116 Ibidem, 277, 290. De uitspraak ‘niets is geheel waar en zelfs dàt niet’ lijkt een verwijzing naar Idee 1 van Multatuli: ‘Misschien is niets ge-
heel waar, en zelfs dàt niet’ (bron: http://www.dbnl.org/tekst/mult001idee01_01/mult001idee01_01_0003.php#idee1; geraadpleegd 
10 oktober 2017). De eerste bundel Ideeën van Multatuli verscheen in 1862. 

117 Ook in Razende Roeltje komt Indië ter sprake, als achtergrond van huisgenoot Timo, doch dit is zo summier dat bespreking ervan hier is 
weggelaten.

118 Roeland Westwout, 19.
119 Verbeek, ‘Diet Kramer’.
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kinderen publiceerde. Zo verscheen in 1939 een serie van vier schoolleesboekjes over twee vijf-
jarige kinderen. Aan de hand van hun woonsituatie – Bep woont in Batavia en Bob in de bergen 
op een theeplantage – zijn vele facetten van Indië en het Indische leven op informatieve en tamelijk 
 idyllische wijze beschreven. Batavia is een mooie, drukke stad met toko’s waar van alles te koop is en 
er is een groot park waar fijn kan worden gespeeld. Op het Javaanse platteland zijn mooie groene 
rijstvelden, wild stromende rivieren, kinabomen, theetuinen, tal van dieren en een veelheid aan 
prachtige bloemen. Met het inheemse personeel wordt in een goede verstandhouding omgegaan, 
doch er is duidelijk sprake van de gebruikelijke gezagsverhouding. 

Eenzelfde sfeer is aanwezig in Vijf rovers en een rovershol en het vervolg Het geheim van de  gesloten 
kamer, twee gezinsverhalen uit 1941 waarin enkele kinderen een spannend avontuur beleven. 
 Saillant detail in het eerste verhaal is dat bij de vermissing van een reiswekkertje de vader van de 
hoofdpersonen zich afvraagt of bediende Wirio het heeft weggenomen. Die suggestie wordt 
meteen van tafel geveegd door de moeder: ‘We hebben Wirio nu al zeven jaar in dienst en nog nooit 
heb ik hem op een oneerlijkheid betrapt. Het is onbillijk om hem zo maar dadelijk te verdenken.’ 
In Het geheim van de gesloten kamer is eveneens sprake van een onterechte beschuldiging van een 
inheemse bediende.120 

In hetzelfde jaar schreef Diet Kramer ook Lodewijk de rattenvanger, een humoristisch verhaal 
over een teckel, dat mogelijk is geïnspireerd op de teckel Walter die het gezin Muller-Kramer in 
Batavia had. Ook dit verhaal speelt in Indië, doch behalve het gebruik van enkele Indische woorden 

120 Bij Bep in de stad; Bob, Bep en Harlekijn; Bij Bob in de bergen Bob, Bep en de dieren. Vijf rovers en een rovershol, 118.

In 1939 verschenen vier deeltjes over Bep en Bob ( JV).
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als ‘selokan’, ‘goeling’, ‘djeroekboom’ en ‘kali’ is de sfeertekening gering. Wel krijgt de lezer een beeld 
van het dagelijks leven van een Europees gezin in Indië.121 

Een jaar eerder, in 1940, was verder nog Zonnebloemen verschenen, een twaalfdelige serie school-
leesboekjes die Diet Kramer samen met onderwijzer K.J. Danckaerts uit werk van verschillende 
Nederlandse auteurs had samengesteld voor de ‘lagere scholen in Nederlandsch Oost-Indië’. 
Elke deeltje bevat een mix van verhalen en versjes die een neutrale dan wel Indische achtergrond 
 hebben. Daarbij gaan de verhalen die in Indië spelen vooral over Nederlandse kinderen die in Indië 
opgroeien. De keuze van de verschillende bijdragen wordt door de samenstellers verantwoord in 
het voorwoord in elk leesboekje. De teneur daarvan is dat leesstof met een te specifiek Hollands 
karakter is vermeden, omdat die te ver afstaat van kinderen die in Indië geboren en getogen zijn. 
‘Daarom spelen de eerste leeslessen zich af in de onmiddellijke omgeving van het kind!’, aldus Diet 
Kramer en K.J. Danckaerts. 

Dat die keuze werd gewaardeerd door het Nederlandse bevolkingsdeel in Indië blijkt uit ver-
schillende reacties. Een recensent van het Bataviaasch Nieuwsblad benadrukte bijvoorbeeld dat 
Zonnebloemen is ontstaan in de ‘Europeesche samenleving in Indië’ en de specifieke locale kleur 
heeft van die samenleving, waardoor de reeks zeer bruikbaar is: ‘Dit zijn verhaaltjes die direct tot 
het kind spreken. Dit is bekende en vertrouwde stof en het werk voor den onderwijzer wordt er 
dankbaarder door, omdat van dit bekende terrein uit des te gemakkelijker overgegaan kan worden 
naar andere nuttige lessen.’

121 Interview Diedie, Lex en Ingrid Muller, d.d. 14 september 2012.

Indische editie van Lodewijk de rattenvanger, 1941 ( JV).
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De in Indië opgegroeide publiciste Ingrid Dümpel heeft achteraf weinig waardering voor de destijds 
aangeboden leer- en leesstof in het algemeen, juist vanwege de overwegend Hollandse sfeer ervan. 
Zonnebloemen stak daar in positieve zin bij af: 

In de vijfde klas van de lagere school kregen wij het leesboekje Zonnebloemen (1939), speciaal samengesteld 
door K.J. Danckaerts en Diet Kramer voor de Indische Lagere School want ‘de samenstellers hebben 
 gedacht aan de bijzondere eisen, welke in dit land aan een leesboek gesteld moeten worden’. Dus werd 
daarin opgenomen naast sprookjes en een verhaal dat op Texel speelt, een verhaal over de Krakatau. Zonne-
bloemen was een gunstige uitzondering.122 

In geen van de genoemde boeken voor jonge kinderen wordt aandacht besteed aan de toenmalige 
actuele politieke en maatschappelijke situatie in Nederlands-Indië en Europa. Eerder wees Marleen 
van Vuurde in een artikel over de Indische kinder- en jeugdboeken van Diet Kramer hier eveneens 
op: ‘Maatschappelijke problemen komen in de kinderboeken niet ter sprake. Zelfs in de boeken die 
verschenen in de tijd dat Europa al in oorlog was, wordt met geen woord over deze ellende gerept.’123 

Uit bovenstaande blijkt dat de boeken die Diet Kramer in deze periode over Indië schreef een behou-
dend Europees perspectief hebben. Het koloniale denken en handelen lijkt in deze jaren vanzelf-
sprekend voor haar te zijn geweest. In dat licht kunnen ook de eerder besproken bewerking van 
 Herinneringen van Pangeran Aria Achmad Djajadiningrat en de vertaling van Het land van de eeuwige 
zon worden gezien. Dat geldt eveneens voor het door haar uit het Duits vertaalde boek Als de doerians 
vallen (1940), ook al is de hoofdpersoon daarin een Javaanse huisbediende die zijn levens verhaal vertelt 
aan een andere bediende. De verhouding tussen de Europeanen en de inheemse bevolking is in het 
verhaal echter hetzelfde als in de andere boeken, waarbij overigens wel duidelijk wordt dat de Javaan 
zich bewust is van die verhoudingen. Ook zijn er gewoontes van de ‘toeans’ die hij niet begrijpt, zoals 
op reis gaan terwijl de doerians – ‘onze kostbare schatten’ – rijp zijn en uit de boom vallen.124

Ten aanzien van politieke kwesties en andere actuele ontwikkelingen die in Indië een rol speelden, 
kan op grond van het voorgaande worden vastgesteld dat deze wel enigszins aan de orde komen in 
Onrustig is ons hart, maar niet in de boeken over Indië die zij in de periode 1939-1941 voor jonge kin-
deren schreef. Anders is dat bij de jongerenroman Eindexamen 1940, die verderop wordt besproken. 

Ten slotte kan de vraag worden gesteld hoe Diet Kramer ertoe gekomen is jeugdboeken over 
Indië te schrijven. Voelde ze zich er rijp voor zoals ook bij Onrustig is ons hart kan worden ver-
ondersteld? Of reageerde ze hiermee op de klacht van M.A.E. van Lith-van Schreven in Indisch 
Vrouwenjaarboek 1936 dat er weinig goede jeugdboeken voor Europese kinderen in Indië zijn.125 

Niet alleen in Indië was behoefte aan uitbreiding van het aanbod aan jeugdboeken over Indië, 
in Nederland bestond die vraag ook. Dat blijkt uit de Raadgever voor Koloniale Jeugdlectuur, die in 

122 ‘Voorwoord.’, Zonnebloemen. Deel 4. [Anoniem], ‘Nieuwe uitgaven : “Zonnebloemen”’. Dümpel, ‘Een Indische jeugd of een jeugd in Indië’.
123 Van Vuurde, ‘Actie of actualiteit?’. Zie ook: Van Vuurde, Indië, je moet er van houden.
124 G. Rudolf Baumann, Als de doerians vallen : de Javaan Asnap vertelt uit zijn leven. (Baarn [1940]).
125 Van Lith-van Schreven, ‘Het Europese kind in Indië en zijn lectuur’.
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1935 door de Koninklijke Vereeniging ‘Koloniaal Instituut’ werd uitgegeven. Deze uitgave geeft 
een overzicht van jeugdboeken die men geschikt achtte voor ‘het opwekken van belangstelling voor 
en het vermeerderen van kennis omtrent de Indiën’. In zijn voorwoord in deze uitgave stelt secretaris 
E.P. Westerveld van het Koloniaal Instituut vast dat de op dat moment beschikbare jeugdlectuur 
over Indië ‘in het algemeen weinig bevrediging’ gaf. Hij hoopt dan ook dat de uitgave een stimulans 
zal zijn ‘voor hen, die Indië kennen en over schrijverstalent beschikken, op voor de jeugd aantrekke-
lijke wijze Indië wat nader tot Nederland te brengen’.126 

De schoolleesboekjesserie Zonnebloemen die Diet Kramer samen met K.J. Danckaerts samen-
stelde, lijkt vooral een antwoord op de oproep van mevrouw van Lith-van Schreven. Dat geldt ook 
voor de vier boekjes over Bob en Bep, Vijf rovers en een rovershol en Het geheim van de gesloten kamer. 
Deze laatste kunnen daarnaast worden gezien als reactie op de aansporing van Westerveld. 

Oorlogsdreiging 
In de brieven die Wim Muller naar zijn kinderen stuurde, staat nagenoeg niets over oorlogsdrei-
gingen, terwijl het – vooral door de expansiedrift van Japan – toch al geruime tijd onrustig was in 
Zuid-Oost Azië. Zo was Japan in september 1931 begonnen aan een opmars in Mandsjoerije, wat 
had geleid tot de stichting van de vazalstaat Mandsjoekwo. En in juli 1937 was er een militair incident 
tussen Japan en China geweest, dat had geleid tot een oorlog die later de Tweede Chinees-Japanse 
Oorlog zou worden genoemd. Vanaf dat moment hield het bestuur van Nederlands-Indië alsmede de 
generale staf van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) serieus rekening met een toe-
komstige oorlog met Japan, ook omdat Nederlands-Indië beschikte over tal van voor Japan begerens-
waardige grondstoffen, waaronder rubber, tin, bauxiet en aardolie. Daarbij was de Nederlandse 
regering ervan doordrongen dat de verdediging van de hele Archipel lastig was, vooral vanwege de 
uitgestrektheid ervan. Hulp van bondgenoten – bijvoorbeeld van Groot-Britannië, dat ook uit-
gebreide koloniale bezittingen had in Azië – zou in geval van een aanval nodig zijn. Maar voorals-
nog werden hierover geen afspraken gemaakt. Net als bij de Eerste Wereldoorlog werd het principe 
van de neutraliteit gehuldigd, terwijl men Japan ook niet wilde provoceren. Ten einde voorbereid 
te zijn probeerde men wel zoveel mogelijk informatie te verzamelen over de strategie van Japan. 
Tevens was het beleid gericht op het paraat houden van de vloot, in het bijzonder ter verdediging 
van Java, het hoofdeiland. Probleem was echter dat van de opbouw van de vloot weinig terecht was 
gekomen, doordat vanaf het einde van de Eerste Wereldoorlog meningsverschillen van allerlei aard 
een rem waren geweest op de besluitvorming hierover. Vanuit de gedachte dat in een nieuwe oorlog 
de beheersing van het luchtruim doorslaggevend zou zijn, werden wel nieuwe vliegvelden aangelegd 
en bommenwerpers en jagers aangeschaft. De bedoeling was dat grondtroepen van het KNIL de 
vliegvelden zouden verdedigen. 

Een en ander had gevolgen voor de binnenlandse politieke verhoudingen. De nationalisten 
in Nederlands-Indië beseften dat door het optreden van Japan de machtsverhoudingen in Zuid-
Oost Azië zouden kunnen verschuiven, waarbij de positie van de Europese landen minder sterk zou 

126 Raadgever voor Koloniale Jeugdlectuur. Deel I (Amsterdam1935); 1e Supplement op den “Raadgever voor Koloniale Jeugdlectuur”. Deel 1 
(Amsterdam 1936). 
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 kunnen worden. Zij roken hun kansen en gaven aan dat ze, indien nodig, Indië alleen zouden verde-
digen als er van de kant van de regering concessies in hun richting zouden worden gedaan. En dan 
was er nog de sterke opkomst van de Nationaal-Socialistische Beweging (NSB) in Nederlands-Indië. 
Niet alleen de gevolgen van de economische crisis dreef een deel van de Europese bevolking die 
kant op, ook de opkomst van het Indonesische nationalisme, die zich in toenemende mate uitte in 
oproeren, was hierop van invloed. Veel mensen voelden zich aangetrokken tot de NSB, omdat die 
een sterk gezag voorstond waarmee een einde zou kunnen worden gemaakt aan de onlusten. Door 
dit alles was het onrustig in de kolonie. Een onrust die in de loop van de jaren dertig toenam.127 

Over al deze ontwikkelingen is vrijwel geen woord te vinden in de bewaard gebleven correspon-
dentie. Wel schreef Muller in februari 1938 over een verduisteringsproef die zou worden gehouden. 
Dat gebeurde op luchtige toon, terwijl hij daarbij enigszins de spot dreef met de reactie van de 
inheemse bedienden hierop: 

Vanavond hebben we hier zogenaamde verduisteringsproef. De gedeeltelijke verduistering begint om 10 u. 
30, dan begint de straatverlichting op te houden en wordt het verkeer beperkt. Om 10 u. 58 is het lucht-
alarm; gedurende 4 minuten zullen alle sirenes fluiten en worden moorslagen afgestoken. Om 11 u. 10 
zullen de bombardementsvliegtuigen komen om ons gedurende een half uur te bestoken. Intussen wordt 
alle verkeer stopgezet en moeten alle lichten uit. We hopen maar, dat ons huis niet door bommen (zand-
zakjes) zal worden getroffen! Eerst om 11.45 zal het gevaar geweken zijn. De bedienden, die we ingelicht 
hebben, zijn lichtelijk bang! Zij denken, dat dit het begin van echte oorlog betekent.

In kranten werd op vergelijkbare superieure toon geschreven over het effect van de proef op de 
inheemse bevolking. In de aanloop naar de proef meldde het Bataviaasch Nieuwsblad bijvoorbeeld: 

Het is geen wonder, dat de eenvoudige Inlandsche bevolking de snelle ontwikkeling van het wereld gebeuren 
niet kan volgen en derhalve is het niet zoo heel erg vreemd, dat zij aan maatregelen, die ook haar raken de 
meest fantastische uitleg geeft. De binnenkort te houden verduisteringsproef heeft te Meester-Cornelis 
oorlogsgeruchten doen ontstaan. Van mond tot mond ging het verhaal, dat er “prang” met Japan op handen 
was, dat deswege ’s avonds geen licht meer zou mogen branden en dat vanaf den vastgestelden datum deze 
toestand permanent zou zijn. Het behoeft geen betoog, dat deze opvatting van een simpele verduisterings-
proef met de meeste kracht is bestreden geworden. Doch het feit toont, dat de onrust, welke in de wereld 
heerscht, Kromo niet geheel onberoerd laat.128

In een andere brief aan Guus noemde Muller, zoals eerder vermeld in dit hoofdstuk, in verband met 
zijn reisplannen een dan gaande zijnde oorlog, vermoedelijk de Tweede Chinees-Japanse oorlog, 

127 Brendel, Van “incident” in China tot en met de capitulatie van Japan; De Jong, De waaier van fortuin, 545-554; Van Zonneveld, ‘Indische 
literatuur’; Praamstra en Van Zonneveld, Omstreden paradijs.

128 Brief van Wim Muller aan Guus Muller, d.d. 21 februari 1938 (WiM); Bataviaasch Nieuwsblad, 29 januari 1938. Meester-Cornelis was 
een stadsdeel van Batavia. Zie bladzijde 140, noot 29. ‘Kromo’ was een veel voorkomende mannennaam in Indië; de naam werd ook 
gebruikt als verpersoonlijking van de Javaanse volksman (bron: http://www.nedindlexicon.nl/trefwoord/2044?q=kromo; geraadpleegd 
10 november 2015).
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echter zonder daar verder op in te gaan. Ook over de situatie in Europa schreef hij niet aan zijn kin-
deren, althans niet in de brieven die bewaard zijn gebleven. Of werd in Indië de spanning daarover 
niet zo gevoeld? 

Uit het artikel ‘Oorlogsreactie in Indië’ in het maandblad Contact, dat geschreven is na de inval 
van Duitsland in Polen op 1 september 1939 en de daaropvolgende oorlogsverklaring van Groot- 
Britannië en Frankrijk aan Duitsland, blijkt dat er in de eerste dagen na de oorlogsverklaring intens 
werd meegeleefd in Nederlands-Indië: 

Die eerste dagen bracht de radio van ’s morgens half zeven af, bijna de gehele dag door berichten, die adem-
loos gevolgd werden. Men leefde bij de radio, die ons niettegenstaande de duizenden mijlen afstand, vlak 
bij het wereldgebeuren bracht.

Ook haalden ouders hun in Nederland studerende kinderen terug naar Indië. Er vertrok zelfs een 
speciaal ‘Kindervliegtuig’ uit Nederland. Al gauw keerde echter de rust terug in Indië. Alles ging 
weer zijn gewone gang, aldus de anonieme auteur van het artikel. ‘Van de maatregelen, die de rege-
ring en de militaire autoriteiten genomen hebben, merkt “the man in the street” niets of heel weinig. 
Zeker zijn de nodige reserve-officieren en dienstplichtigen opgeroepen, maar van mobilisatie is geen 
sprake.’ Verder is het zijn of haar indruk, ‘dat in het publieke leven, hier [in Bandoeng, zoals blijkt 
uit de datering ‘Bandoeng, 8 october’], niets veranderd is, dat de mensen kalm hun gang gaan en dat 
de verschillende categorieën doen wat er gedaan kan worden en moet worden, om paraat te zijn, en 
Indië – ieder op de van hen verwachte wijze – te helpen behouden voor Holland’.129 

De hier beschreven kalmte kan ook de houding zijn geweest van Wim Muller, die geen man 
lijkt te zijn geweest die snel in paniek raakte. Of dit ook de reactie van Diet Kramer was, is lastig te 
beoordelen, omdat uit deze periode geen enkele brief van haar bewaard is gebleven. Uit haar werk 
kan evenwel worden afgeleid dat de ontwikkelingen in Europa haar niet onberoerd lieten.130 

Zoals vermeld wordt in Onrustig is ons hart gerefereerd aan de spanning rondom de  ontmoetingen 
tussen Chamberlain en Hitler. Ook komen in deze roman discussies over het nationaal socialisme aan 
de orde. Daaruit blijkt echter geen overtuigend oordeel, noch ten aanzien van politieke kwesties 
noch ten aanzien van de reactie van burgers op deze kwesties. 

Anders is dat in het werk van Diet Kramer dat verscheen nadat Nederland in mei 1940 door de 
Duitsers was bezet. Zo bekritiseerde ze tussen 29 juni en 10 augustus 1940 in een viertal schetsen 
in het Bataviaasch Nieuwsblad de houding van een deel van de in Indië wonende Europeanen aan-
gaande de ontwikkelingen in Europa, in het bijzonder Nederland. Op nogal ironische wijze stelt ze 
hun gezapigheid aan de orde, hun geringe betrokkenheid, het verspreiden van loze geruchten, het 
meebuigen met de bezetter en – en passant – ook het keurslijf van de in Indië heersende sociale 
hiërarchie. 

129 [Anoniem], ‘Oorlogsreactie in Indië’, Contact : Maandblad voor de Nederlandse jeugd waarin opgenomen Rostra Gymnasiorum en de 
Nederlandse schoolkrant, 6 (1939), nr. 12, 459. Dat het leven in Nederlands-Indië na 10 mei 1940 al gauw weer zijn gewone gang ging, 
wordt bevestigd door de historici M.P. van Bruggen en R.S. Wassing (Van Bruggen en Wassing, Djokja en Solo, 60).

130 Het epistel dat Wim Muller op 24 januari 1940 aan zijn jongste zoon stuurde, is de laatste vooroorlogse brief die van Diet Kramer en haar 
echtgenoot bewaard zijn gebleven (BM).
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In het eerste stuk, getiteld ‘Mijnheer Gruisje’s Nuchter Verstand’, voert ze ‘mijnheer Gruisje’ ten 
tonele, die het nut van verzet niet inziet. Hij heeft pas ‘het boek van Rauschning’ – waarschijnlijk 
Gespräche mit Hitler (1939) door Hermann Rauschning – gelezen en geconcludeerd dat tot nu 
toe alles is gegaan ‘zooals Hitler het met zijn eigen woorden voorspeld heeft’. Hij ziet geen reden 
‘waarom het in de toekomst anders zal gaan’. Zijn tegenspeler is Gijsbertus, iemand die vurig in 
verzet gelooft, ‘zelfs als het oogenschijnlijk onredelijk en dwaas is’. Hij beschuldigt Gruisje ervan 
de personificatie te zijn ‘van het door “rustige rust” gedegenereerde deel van een heel menschenras. 
U gelooft niet dat er zooiets bestaat als een vuur, waar de mensch doorheen moet, om een loutering 
te kunnen bereiken.’ Gezien de spottende toon van het hele stuk, in het bijzonder ook van de slot-
zin, lijkt de sympathie van Diet Kramer bij Gijsbertus te liggen: 

En het maakt me beslist gelukkig om te bedenken hoeveel menschen het eens zullen zijn met mijnheer 
Gruisje en Gijsbertus een warhoofd noemen, die zich te buiten gaat aan vreeselijk-dwaze beschuldigingen. 
Want waar moet het met de wereld heen, wanneer we menschen als mijnheer Gruisje er van verdenken dat 
ze de stervelingen kwaad willen doen?131 

Dezelfde spot is aanwezig in het tweede verhaal, ‘Mietzie van Looyen ging op nieuws uit’. Dit stuk 
opent met meelevende gedachten die uitgaan naar het bezette Nederland. De in het stuk opge-
voerde Mevrouw Mietzie van Looyen – ‘(die, tusschen haakjes gezegd de goedheid in eigen per-
soon is, een hartelijke en practische huisvrouw, met een einddiploma van de vijfjarige en heelemaal 
“bij” in moderne literatuur, dus niet dom ook)’ – ziet het echter niet zo zwaar in. Het zal wel weer 
goed komen, denkt ze, als de Duitsers eenmaal verdwenen zijn. In plaats van piekeren praat Mietzie 
 liever met haar kennissen, van wie enkele in de ‘aller-hoogste kringen’ verkeren, over nieuwtjes die 
ze  hebben gehoord, waarbij het er weinig toe doet of het nieuws helemaal waar is. Omdat sommige 
berichten wel verontrustend zijn, koopt ze uit voorzorg toch maar ‘drie groote pakken watten en 
maakt ze nog een heleboel van die driehoekige lappen’. Een kennis die langs komt, vindt al die maat-
regelen onzin. Hij waarschuwt ook voor het gevaar van alle praatjes: ‘Het verspreiden van geruch-
ten, om welke reden dan ook, is meewerken aan de ontwrichting van een samenleving.’ Hij kan 
Mietzie echter niet overtuigen.132 

De derde schets, ‘Mies en de Mevrouwen van Standing’, is een fictief gesprek tussen de ik-figuur 
en een praktisch ingestelde jonge vrouw, die nog maar kort in Indië is maar al zeer actief is in tal van 
comités, onder meer in een comité dat zich inzet voor steun aan het bezette Nederland. Deze Mies 
ergert zich aan het feit dat vrouwen die getrouwd zijn met hoger geplaatsten zich laten voorstaan 
op de functie van hun man, terwijl ‘het geen tijd is (…) voor een indeeling naar coterietjes en salaris-
schalen’. De ik-figuur houdt Mies voor dat ze zich niet zo druk moet maken, want dat is slecht voor 
de carrière van haar man. Zo is de situatie in Indië nu eenmaal, altijd zo geweest ook. Maar Mies 

131 De uitdrukking ‘rustige rust’ ontleende Diet Kramer mogelijk aan Multatuli, die deze meerdere malen in zijn werk heeft gebruikt, onder 
meer in Max Havelaar (1860). ‘Mijnheer Gruisje’s Nuchter Verstand’, Bataviaasch Nieuwsblad, 29 juni 1940.

132 ‘Mietzie van Looyen ging op nieuws uit’, Bataviaasch Nieuwsblad, 13 juli 1940.
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blijft bij haar standpunt en vertelt over haar tweelingbroer Arnold die als vlieger is gestorven voor 
zijn land, en dat daarbij standsverschil er niet toe doet.133 

In ‘De vrouw met “bevliegingen”’, het vierde verhaal, bekritiseert Diet Kramer het feit dat 
betrokken heid en activiteit bij veel mensen maar van zo korte duur is. Ze doet dit aan de hand van 
‘mevrouw van Ikke’, die zich na 10 mei 1940 vol medeleven en verontwaardiging stort op organisa-
ties die zich inzetten voor het bezette vaderland. ‘Ze belooft links en rechts: “Ja natuurlijk, u kunt 
op me  rekenen, in tijden als deze moeten we één zijn in ons streven!”’ Maar mevrouw van Ikke 
heeft er al gauw genoeg van en begint aanmerkingen te maken op alles wat in haar ogen misgaat 
bij de georganiseerde acties. Ze trekt zich zoetjesaan terug en is op zeker moment helemaal van het 
actietoneel verdwenen.134

Ruim een half jaar na deze vier schetsen, op 15 maart 1941, volgde nog een vijfde, een allego-
risch verhaal dat enigszins doet denken aan A Christmas Carol (1843) van Charles Dickens, waarin 
de vrek Scrooge tot drie keer toe door een geest wordt bezocht. In ‘Een Mijnheer en zijn Geweten’ 
stelt Diet Kramer de in haar ogen soms slappe houding ten aanzien van de oorlog aan de kaak. 
Hoofd persoon is een ‘mijnheer’ die tien maanden geleden (dus mei 1940) een toespraak had gehou-
den naar aanleiding van het uitbreken van de oorlog. Hij had gesproken over daadkracht, strijdvaar-
digheid en eensgezindheid. Een paar dagen later was er kritiek van zijn toehoorders gekomen: de 
ene helft zei dat de mijnheer zichzelf op de voorgrond had willen plaatsen, de andere helft zei dat 
hij naïef was. Beledigd had hij zich teruggetrokken en was doorgegaan met het dagelijks leven. Een 
zekere onrust was echter sindsdien in hem gebleven. Op een dag komt zijn geweten in de vorm van 
een schim op bezoek. Samen bezoeken ze mensen die respectievelijk daadkracht, strijdvaardigheid 
en eensgezindheid symboliseren. Verwijzend naar de chaos en onenigheid die ze daarbij tegen-
komen, rechtvaardigt de mijnheer zijn houding. Zijn geweten wijst hem erop dat hij overal kritiek 
op heeft, maar zelf niets doet omdat hij te lange tenen heeft. De mijnheer beseft dan dat de oorlog 
ook zijn oorlog is. Je kunt niet afwachten en werkeloos toezien.135

Het totaal van de vijf stukken in het Bataviaasch Nieuwsblad laat grote betrokkenheid zien bij de 
gebeurtenissen in Europa, in het bijzonder Nederland. Het lijkt erop dat Diet Kramer met deze bij-
dragen de lezers wakker heeft willen schudden, en misschien zichzelf ook. Passiviteit lijkt ze niet te 
dulden. Het gaat erom daadkracht en strijdvaardigheid te tonen, en dat in eensgezindheid te doen. 
In ‘Mies en de Mevrouwen van Standing’ verwoordt ze dat als volgt: ‘Er is maar één Waarheid: Grijp 
die eerlijke hand, die je wordt toegestoken, of het een hand is met juweelen of met eelt, de hand 
van een aristocrate of de hand van een soldatenvrouw. – Pak die hand en vorm een keten!’ Of en 
op welke manier Diet Kramer dit zelf in de praktijk bracht, is niet bekend. Mogelijk koos zij ervoor 
met ‘het woord’ haar bijdrage te leveren. In dat verband kan wellicht ook de lezing worden gezien 
die ze op 28 februari 1941 voor de Nederlandsch-Indische Radio Omroep Maatschappij (NIROM) 
hield over ‘De jeugd in de toekomst’, hoewel onbekend is wat de inhoud van de voordracht was.136 

133 ‘Mies en de Mevrouwen van Standing’, Bataviaasch Nieuwsblad, 20 juli 1940 (ook opgenomen in De Sumatra Post, 29 juli 1940).
134 ‘De vrouw met “bevliegingen”’, Bataviaasch Nieuwsblad, 10 augustus 1940.
135 ‘Een Mijnheer en zijn Geweten’, Bataviaasch Nieuwsblad, 15 maart 1941.
136 De Indische Courant, 28 februari 1941.
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En dan is er het in december 1940 verschenen boek Eindexamen 1940, de roman waarmee ze zich, 
in tegenstelling tot de vooral op volwassenen gerichte schetsen in het Bataviaasch Nieuwsblad, recht-
streeks tot de jeugd wendde. In het boek komen verschillende aspecten van de oorlog in Europa en 
daarmee samenhangende ontwikkelingen in Indië aan de orde. Dat Diet Kramer met het boek iets 
teweeg wilde brengen, blijkt al uit de aankondiging ervan in het Bataviaasch Nieuwsblad. Het in de 
advertentie opgenomen citaat, waarin jongeren op onomwonden wijze worden  toegesproken, is veel-
zeggend: ‘De strijd om vrijheid en recht is een strijd om de toekomst van de wereld en de toekomst 
van de wereld is jullie toekomst.’ Verwijzend naar Begin en De Bikkel, ‘romans voor en over jonge 
menschen’, voegt uitgeverij Kolff hieraan toe: ‘Thans heeft zij [Diet Kramer] op meesterlijke wijze de 
geheel bijzondere stof, welke het leven in onzen tijd aanbiedt, verwerkt in een boeiend verhaal: EIND-
EXAMEN 1940. Een nationaal boek, dat de harten der jeugd stormenderhand zal veroveren!!!’137 

Net als Stans van de Vijf-jarige, Ons Honk en De Bikkel gaat Eindexamen 1940 over een groep eind-
examenleerlingen, in dit geval leerlingen van de vijfde klas hbs in een middelgrote stad op Java. 
Aanvankelijk voelen de meeste hbs’ers zich niet zo betrokken bij de oorlog in Europa. Ze kunnen 
zich niet voorstellen dat Duitsland zich ten opzichte van Nederland net zo zal opstellen als tegen-
over Tsjecho-Slowakije en Polen. Bovendien is voor de meesten Europa heel ver weg. De jongeren 
houden zich bezig met schoolse zaken, met hobby’s en vooral ook met hun toekomst. De meeste 
leerlingen willen na het eindexamen in Nederland gaan studeren, zo ook de zeventienjarige hoofd-
persoon Bertie de Lank. 

137 Bataviaasch Nieuwsblad, 4 december 1940. 

Door de oorlogsomstandigheden is Eindexamen 1940 (1940) nage-
noeg niet verspreid in Nederland ( JV).
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In de aanloop naar de Duitse inval in Nederland gaan de meeste jongeren echter nadenken en praten 
over de situatie in Europa. Een belangrijk discussiepunt is de houding die ze moeten  aannemen ten 
opzichte van het nationaalsocialisme en tegenover de in Indië wonende Duitsers, die, toen de bezet-
ting van Nederland een feit was, massaal werden opgepakt en geïnterneerd.138 Deze problematiek, 
die een centrale plaats heeft in het verhaal, komt het meest expliciet tot uiting rond de figuur Sjoerd, 
Berties broer die na een studie in Rotterdam een aantal jaren door Europa heeft gezworven. Hij 
heeft daarbij veel gezien en meegemaakt van de opkomst van het nationaal socialisme in Duitsland. 
Het heeft hem gevormd, zo blijkt als hij op verzoek van zijn vader is teruggekeerd naar Indië om in 
het familiebedrijf te gaan werken. 

Het is deze Sjoerd die een groep jongeren op een avond vertelt over zijn ervaringen. Kern daar-
van is dat hij, toen hij naar Nederland ging, zich aangetrokken voelde tot het nationaalsocialisme. 
Hij dacht dat dit een antwoord zou kunnen zijn op de democratie, die naar zijn idee op haar retour 
was. De NSB in Nederland stelde hem echter teleur. Hij zag een partij van mensen, ‘die meenden 
dat ze genoeg presteerden om hoge posten te bezetten en, omdat ze die posten niet kregen, uit 
wrok en afgunst heil zochten in de partij’. Toen hij vervolgens in Duitsland was, raakte hij onder 
de indruk van alles wat daar tot stand was gebracht, ‘het leger, het arbeidersfront, de gebouwen. 
En vooral: de offers, die door het volk gebracht werden om dit alles te voorschijn te toveren en 
krachtig te houden.’ Duitsland werd voor hem een voorbeeld. Maar bij een volgend bezoek kreeg 
hij een ander beeld van het land. Hij constateerde ‘corruptie, machtsmisbruik, volksmisleiding in de 
ergste vorm. (…) Een feit is, dat toen Hitler de macht in handen had gekregen (…) de vrijheid van dat 
volk gestorven was en gestorven op een lang niet pijnloze wijze.’ Volkomen gedesillusioneerd was hij 
teruggekeerd en had hij opnieuw de waarden van de democratie ontdekt. Duitsland had voor hem 
afgedaan.139 Sjoerd eindigt zijn verhaal met een oproep aan de jongeren: 

De taak, die jullie op je zullen moeten nemen, zal misschien zwaar en drukkend zijn. Oppervlakkigheid en 
egoïsme zullen de fouten zijn, die jullie moeten vermijden, het moge jullie kosten wàt het wil. Maak je sterk 
voor offers, die gevraagd zullen worden. Maak je strijdbaar voor rechten, die verdedigd moeten worden. 
Stel je niet in op een makkelijk leven. En vóór alles: denk na, léér handelen!140 

In de toespraak van de rector bij de diploma-uitreiking klinkt een vergelijkbare oproep: 

138 Praamstra en Van Zonneveld, Omstreden paradijs, 202-204. Over de anti-Duitse houding in Indië na 10 mei 1940 schreef Leo Ross: 
‘10 mei 1940, vroeg in de morgen: het Duitse leger opent de aanval op Nederland. Zodra dit in Indië bekend werd, aan het einde van 
de ochtend, liet de regering over de radio een codewoord uitzenden: “Berlijn”, afgesproken sein voor B.B.-ambtenaren en politiemensen 
om in één bliksemsnelle actie uit te zwermen en alle Duitse staatsburgers in de archipel in hechtenis te nemen. Duitse schepen in de 
havens van Indië werden door mariniers overmeesterd (…), er werden Duitsers opgepakt die een portret van Hitler aan de muur hadden 
hangen en een SA-uniform in de kast, maar er waren ook artsen en hoteleigenaars onder die zich aan politiek niets gelegen lieten liggen, 
missionarissen, Duitse, soms joodse emigranten. (…) De stemming in Indië was plotseling anti-Duits op het hysterische af, er vonden 
verbrandingen van Duitse boeken plaats en later zou op de Nederlands-Indische scholen het Duits als leervak worden geschrapt’ (bron: 
Ross, ‘Apa boleh boewat?’). 

139 Eindexamen 1940, 150-151.
140 Ibidem, 162.
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Ga de wereld in en kies je weg, wees trots op de vrijheid, die je als hoogste goed hebt leren waarderen, 
 bewijs, dat vrijheid van het individu een sterke en schone gemeenschap kan opbouwen. Verover je idealen 
in de lijn van je opvoeding, je afstamming, van de tradities van je volk en houd die idealen vast. Zet er je 
leven voor in, wanneer dat van je gevraagd wordt. Zie in de toekomst van je volk, de toekomst van jezelf. 
Wees sterk en beantwoord aan de verwachtingen, die wij, ouderen, van jullie hebben. Jullie zijn onze steun, 
onze trots en onze hoop, zoals in alle democratische landen ter wereld een vrije en gezonde jeugd de trots 
en de hoop en de glorie der democratie is!141 

Met dergelijke aansporingen lijkt Diet Kramer, nog sterker dan in de schetsen die ze in het Batavi-
aasch Nieuwsblad publiceerde, te hebben aangegeven dat er ideologische keuzes moesten worden 
gemaakt en dat er moest worden gehandeld. Werkeloos toezien hoe de democratische waarden 
geweld werden aangedaan lijkt ze uit den boze te hebben gevonden. Daarbij was eveneens sprake 
van een sterke verbondenheid met en liefde voor het vaderland en koningshuis: 

Het vrije Nederland stond achter Engeland, “vastberaden en vastbetrouwd” in de leiding van Haar, die een 
Oranje was, ten nauwste verbonden aan het Nederlandse volk, zó vast en onverbrekelijk verbonden inder-
daad, als een Vorstenhuis maar aan een volk verbonden kan zijn.142

Overigens spreekt uit het betoog van Sjoerd ook enig begrip voor de groep Nederlanders die in 
de crisisjaren uit een zekere onwetendheid het nationaalsocialisme hadden omarmd, omdat ze 
verwachtten dat dit een oplossing zou kunnen brengen voor alle problemen, waaronder de econo-
mische malaise en de sterke verdeeldheid die zich op alle maatschappelijke terreinen voordeed. 
Tal van mensen – bij de verkiezingen in 1935 kreeg de NSB 8 % van de stemmen en in 1936 telde 
de Beweging 55.000 leden – hoopten dat het sterke gezag dat de NSB voorstond, een ‘gezonde’, 
welvarende, niet-verdeelde samenleving zou opleveren, gebaseerd op waarden als vaderlandsliefde 
en arbeidszin. ‘Liefde voor het Vaderland’ en ‘Eerbied voor den Arbeid’ behoorden immers tot de 
kernpunten van de Nationaal-Socialistische Beweging.143

Bovenstaande roept de vraag op waarom Diet Kramer een dergelijk romanpersonage schiep. 
Wilde ze in de figuur Sjoerd laten zien dat ze zich voor kon stellen dat veel mensen zich aange-
trokken hadden gevoeld tot het nationaalsocialisme? Of had die aantrekkingskracht ook in enige 
mate voor haarzelf gegolden? Zoals in hoofdstuk 4 is aangegeven zijn er zeker geen aanwijzingen 
dat Diet Kramer een aanhanger was van het nationaalsocialisme. Uit het feit dat haar werk wel 
een aantal preoccupaties laat zien die thans met het nationaalsocialistische gedachtegoed worden 
verbonden – zoals een ‘handen-uit-de-mouwenmentaliteit’ en nationalistische tendensen – kan 
evenmin de conclusie worden getrokken dat ze nationaalsocialistische denkbeelden koesterde. 
De  gerichtheid op dergelijke thema’s lijkt vooral voort te komen uit opvattingen die aansloten bij 
het gangbare denkpatroon in de jaren dertig. Maar mocht er bij haar toch op enigerlei wijze sprake 

141 Ibidem, 200.
142 Ibidem, 221.
143 Van der Boom, ‘De lokroep van de Beweging’; Matthée, Voor Volk en Vaderland, 37.
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zijn geweest van standpunten die gevoed zijn door het nationaalsocialisme, dan lijkt ze hiervan in 
Eindexamen 1940, via de figuur Sjoerd, in ieder geval volkomen afstand te hebben genomen. 

Aldus sluit de roman, meer dan haar eerdere werk, aan bij actuele ontwikkelingen. Deze vor-
men de achtergrond van de moeilijkheden waarmee hoofdpersoon Bertie wordt geconfronteerd. Ze 
moet niet alleen haar toekomstplannen bijstellen, ook is er grote ongerustheid over haar in Neder-
land wonende broer Jaap die in Deventer op de Landbouwschool zit.144 Verder krijgt ze te maken 
met de ziekte en dood van haar vader. Ze slaat zich er echter dapper doorheen en leert ‘juist in deze 
negatieve tijd, de positieve kern en draad [te] vinden, die haar innerlijk leven verder tot houvast en 
tot baken zal dienen……’, aldus een recensent van het Soerabaijasch Handelsblad, die hierin de ‘diepe 
betekenis’ van het boek ziet.145 

Andere contemporaine besprekingen zijn niet beschikbaar, wellicht doordat het boek door de 
oorlogsomstandigheden na verschijning niet in Nederland is verspreid. Wel is bekend dat van Eind-
examen 1940 een ‘tweede verbeterde’ druk is verschenen, een aanwijzing dat het boek aansloeg bij 
het publiek.146 Dat laatste blijkt ook uit enkele persoonlijke getuigenissen. Zo was Eindexamen 1940 
het enige boek dat mevrouw Antie Schurink-Regeer na de periode van internering meenam naar 
Nederland. Ook de zuster van Frans Schreuder koesterde haar exemplaar van de roman. Op last van 
de Japanners is het boek in het interneringskamp Tjideng echter verbrand, waarschijnlijk vanwege 
de oranje band en het feit dat het verhaal een duidelijk anti-Duits karakter heeft, aldus Schreuder.147 

Zo’n tien jaar geleden trok Eindexamen 1940 nog de aandacht van schrijver/journalist Joop 
van den Berg. Hij noemt het boek in historisch opzicht interessant vanwege ‘het accurate beeld 
van een Hollands gezin in Indië onder de dreiging van een komende wereldoorlog’. Daarbij consta-
teert hij als opvallend aspect dat er in de roman ‘geen woord wordt gesproken over de verhouding 
Nederland-Indonesië’ en over ‘het streven van grote groepen Indonesiërs naar een vorm van onaf-
hankelijkheid’. De verklaring van Van den Berg hiervoor is dat ‘het merendeel van de uitgezonden 
Nederlanders [destijds] volstrekt op zichzelf leefde en nauwelijks wist wat er in de Indonesische 

144 In Deventer was de in 1912 opgerichte Middelbare Koloniale Landbouwschool gevestigd.
145 [Anoniem], ‘Voor de oudere jeugd : Eindexamen 1940’.
146 Wel gevonden is een signalement van Eindexamen 1940 in Dagblad Amigoe di Curaçao (6 januari 1943); hierin wordt de roman aan-

gekondigd als ‘interessant, nuttig en opwekkend’. Een exemplaar van de tweede druk van Eindexamen 1940 is in het bezit van Ineke van 
Veen, Zutphen (e-mail d.d. 14 maart 2016 naar aanleiding van een artikel over Diet Kramer in Reformatorisch Dagblad, 14 maart 2016). 
Wellicht wordt naar deze druk verwezen in de rubriek ‘Correspondentie’ in de Jeugdkrant van De Sumatra Post van 4 januari 1941, waarin 
wordt gereageerd op een ingezonden brief. De redacteur schrijft dat hij Eindexamen 1940 nog niet kent en dat het boek al uitverkocht 
is bij boekhandel Varekamp [in Medan]), ‘maar er komt binnenkort weer een nieuwe voorraad binnen’. De ‘tweede,  verbeterde druk’ zou 
dan van begin 1941 kunnen dateren. De verbeteringen betreffen vooral taalkundige kwesties en hebben geen wezenlijke inhoudelijke 
veranderingen tot gevolg gehad. In tegenstelling tot de eerst druk is de tweede wel voorzien van een datering: op de laatste bladzijde is 
toegevoegd ‘Batavia, October 1940’. 

147 Telefoongesprek met mevrouw A.M. (Antie) Schurink-Regeer (Breda), d.d. 1 juni 2012, die zeer welwillend haar exemplaar van Eind-
examen 1940 voor dit onderzoek beschikbaar stelde; telefoongesprek met Frans Schreuder (Den Haag), d.d. 4 juni 2012. Zowel 
 mevrouw Schurink als de heer Schreuder reageerden op een oproep in het ‘onafhankelijk Indisch tijdschrift’ Moesson (juni 2012) waarin 
ten behoeve van dit onderzoek informatie over Diet Kramer is gevraagd.
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maatschappij speelde’. ‘Al die Nederlandse gezinnetjes, verenigingen en clubverbanden waren als 
eilandjes in een zee van Indonesisch leven’, aldus Van den Berg.148 

Zijn verklaring kan in verband worden gebracht met het feit dat Diet Kramer en Wim  Muller 
in hun brieven naar Nederland evenmin ingingen op binnenlandse politieke ontwikkelingen. 
 Behoorden zij tot de groep Nederlanders die onwetend was aangaande deze aangelegenheden? 
Dat is moeilijk voor te stellen, ook gezien de positie van Wim Muller. Vooral daarom blijft het 
opmerkelijk dat Diet Kramer in Eindexamen 1940 met geen woord rept over het Indonesische 
onafhankelijkheids streven. Na de oorlog toont ze evenwel in Thuisvaart (1948), dat in het volgende 
hoofdstuk wordt besproken, wel enig begrip voor het streven van de Indonesiërs naar een eigen 
republiek.

Al met al kan worden vastgesteld dat het in Eindexamen 1940 vooral draait om wat er in Europa 
gebeurde en hoe men zich als Nederlander in Indië daartoe kon verhouden. Dat blijkt ook uit het 
feit dat de bedreiging van Nederlands-Indië door Japan slechts aan het eind van het verhaal aan de 
kort orde komt: 

Naast de oorlog in Europa stond in het middelpunt de eigen landsverdediging, de luchtbeschermings-
dienst kwam in actie, men wilde zich weerbaar maken, men sprak over de noodzakelijke aankoop van 
 wapenen, oorlogsschepen, vliegmachines.149 

En dat is, met de wetenschap achteraf dat ook Nederlands-Indië al snel betrokken zou worden in 
het oorlogsgeweld, wel een zeer beperkte aandacht voor de binnenlandse problematiek. Moet ook 
dit, net als het verzwijgen van het streven naar onafhankelijkheid door een deel van de inheemse 
bevolking, worden gezien als onwetendheid wat betreft de in Indië spelende kwesties? Dit lijkt 
onwaarschijnlijk in het geval van Wim Muller en Diet Kramer. 

Het leven van Diet Kramer en de kinderen was wellicht wel weer wat overzichtelijker sinds Muller 
directeur was van de hbs in Jogjakarta en dus meer thuis. Het zal in deze tijd zijn geweest dat Diet 
Kramer voor de derde keer zwanger werd.150 Het is daarbij de vraag hoe ze de vaststelling daarvan 
heeft ervaren, vooral omdat de tijden zo onrustig waren, en nog onrustiger werden. Op 7 december 
1941 vond immers, zonder waarschuwing vooraf, de aanval van Japan op de Amerikaanse marine-
basis Pearl Harbor op Hawaii plaats, waarna de Verenigde Staten en Groot-Brittannië Japan direct 
de oorlog verklaarden. Vanwege de Nederlandse verbondenheid met Amerika en Engeland kwam 

148 Van den Berg, ‘De roman Eindexamen 1940’. Ook uit het proefschrift van Esther Captain blijkt dat de Nederlanders in Nederlands- 
Indië weinig weet hadden van wat er leefde onder de Indonesische bevolking. In verschillende dagboeken van Nederlanders in Indië uit 
de periode 1946-1949 is bijvoorbeeld uiting gegeven aan gevoelens van verbazing over het feit dat de Indonesiërs zich op 17 augustus 
1945 onafhankelijk verklaarden. Captain schrijft: ‘In memoires uit de periode 1946-1949 werd het nationalisme, ofwel in het geheel niet 
beschreven, ofwel niet serieus genomen’ (Captain, Achter het kawat was Nederland, 163). 

149 Eindexamen 1940, 213.
150 Interview Diedie, Lex en Ingrid Muller, d.d. september 2012; telefoongesprek Jeanette Parma-Boomgaard, d.d. 20 juni 2012.
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een dag later, bij monde van de toenmalige gouverneur-generaal van Nederlands-Indië jhr. A.W.L. 
Tjarda van Starkenborgh Stachouwer (1888-1978), ook een oorlogsverklaring van Nederland aan 
Japan.151 Daarmee brandde de oorlog in Zuid-Oost Azië in alle hevigheid los en veranderde het 
leven voor de bevolking van Nederlands-Indië volledig.

151 De aanval van Japan op Pearl Harbor werd op zondag 7 december 1942 om 07.55 uur plaatselijke tijd uitgevoerd; op Java was het toen 
maandag 8 december 01.55 uur. Van Velden, De Indische burgerkampen, 13-14.
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Diet Kramer en haar kinderen in het pension Bankastraat 86 te Den Haag, 1947 (LeM).
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Internering en repatriëring
(1942-1948)

Vrijwel tegelijk met de aanval op Pearl Harbor, waarbij het grootste deel van de Amerikaanse vloot 
werd vernietigd, begonnen de Japanners aan hun verdere opmars in Zuidoost-Azië. Zo werden 
 landingen uitgevoerd op de Britse kolonie Malakka en op de onder Amerikaans bestuur staande 
Filipijnen. Achtergrond van deze expansiedrift van Japan was het streven naar een ‘Sfeer van 
Gemeenschappelijke Welvaart in Groter Oost-Azië’, waarbij Japan zichzelf de rol van leider had toe-
bedeeld. Tot dit ‘Groter Oost-Azië’ werden door Japan de naburige landen Indo-China, Thailand, 
Birma, Malakka, Nederlands-Indië, Nieuw-Guinea en Nieuw-Caledonië gerekend. Voorwaarde 
voor de verlangde ‘Welvaart’ was het verwerven van bronnen voor grondstoffen, waarbij olie als een 
van de belangrijkste gold. Dat Japan ook haar pijlen zou richten op het rijk aan grondstoffen zijnde 
Nederlands-Indië, was daarbij van meet af aan duidelijk.1 

Een dag nadat Nederland Japan de oorlog had verklaard werd op Sumatra de mobilisatie voor 
alle Europese mannen afgekondigd, drie dagen later volgde dezelfde maatregel op Java. Alles bij 
elkaar was het KNIL echter nauwelijks toegerust voor een oorlog. Het materieel was gebrekkig en 
de militairen waren onvoldoende geoefend. Japan kon de Nederlandse kolonie daardoor  tamelijk 
eenvoudig bezetten. Dat begon op 11 januari 1942 met de landing van troepen op het eiland 
 Tarakan, in het noordoosten van Borneo, en bij de stad Menado op Celebes. Daarna werden in snel 
tempo andere delen van Nederlands-Indië bezet. Als laatste was Java aan de beurt, waar op 1 maart 
de Japanse troepen landden. Een week later, op 9 maart 1942, volgde de capitulatie, waarmee de 
Japanse bezetting van Nederlands-Indië een feit was.2 In Vrouwenkamp op Java schrijft J.H. Hooy-
kaas-van Leeuwen Boomkamp (1901-1965), die net als Diet Kramer toentertijd in Jogjakarta 
woonde, hier in felle bewoordingen over: 

De Jappen trokken de steden van Java binnen. Als vuile, hongerige ratten zagen we ze binnen fietsen,  troepen 
en troepen. Gulzige ratten. De radio riep om: Onvoorwaardelijk waren we overgegeven. Onvoorwaardelijk, 
dat wil zeggen: op genade of ongenade.3 

1 Eerder had Japan al Frans Indo-China bezet. Van Velden, De Indische burgerkampen, 11-21.
2 Scova Righini, Een leven in twee vaderlanden, 197; Touwen-Bergsma, De Japanse bezetting.
3 Hooykaas-van Leeuwen Boomkamp, Vrouwenkamp op Java, 7. De classica/schrijfster Jacoba Hendrika Hooykaas-van Leeuwen Boom-

kamp woonde sinds 1929 met haar man, de taalkundige Christiaan Hooykaas (1902-1979), in Nederlands-Indië, eerst in Batavia, vanaf 
1932 in Jogjakarta en vervolgens in een bergdorp op Bali. Vanwege de overheidsmaatregel dat alle Hollandse vrouwen in de buiten-
gewesten na het uitbreken van de oorlog moesten worden geëvacueerd, verhuisden Hooykaas-van Leeuwen Boomkamp en haar zes 
kinderen na het uitbreken van de oorlog in december 1941 naar Jogjakarta. (bron: http://www.dbnl.org/tekst/_jaa003198101_01/_
jaa003198101_01_0019.php; geraadpleegd 6 januari 2016). Vrouwenkamp op Java is gebaseerd op de dagboekaantekeningen die de 
schrijfster, grotendeels in de vorm van brieven aan haar echtgenoot, in de periode december 1942 – oktober 1945 maakte tijdens haar 
verblijf in het interneringskamp Banjoebiroe XI (NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (verder aangeduid met 
NIOD), Nederlands-Indische dagboeken en egodocumenten, archiefnr. 401, inventarisnr. 88).
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Na de capitulatie werden alle krijgsgevangen genomen militairen door de Japanners geïnterneerd, 
onder wie ook de vele gemobiliseerde Europese mannen. De internering van die laatsten strookte 
geheel met de Japanse bedoelingen: het elimineren van alle westerse invloeden. Om die reden wer-
den Europese geografische benamingen vervangen door Indonesische. Batavia werd bijvoorbeeld 
Jakarta en Japan werd Nippon. Tevens werd de christelijke jaartelling afgeschaft. Voortaan werd 
de Japanse jaartelling gebruikt, zoals ook Tokio-tijd werd ingevoerd – een verschil van anderhalf 
uur met Java-tijd. Verder werden christelijke feestdagen vervangen door Japanse, waarbij het ver-
plicht was op die dagen de Japanse vlag uit te steken. Iedere 8ste van de maand werd bijvoorbeeld de 
geslaagde aanval op Pearl Harbor gevierd en 29 april werd als feestdag aangewezen in verband met 
de verjaardag van de Japanse keizer. Al gauw waren Nederlands en Engels verboden talen en waren 
alleen Maleis en andere Indonesische talen toegestaan. Ook werden Europese scholen gesloten, ter-
wijl op de inheemse scholen Japans een verplicht vak werd. Al deze maatregelen hadden tot doel de 
inheemse bevolking te laten zien dat de Nederlanders geen zeggenschap meer hadden en dat Japan 
de leiding had overgenomen. 

Voor de nationalisten onder de inheemse bevolking was de komst van de Japanners overigens 
al gauw een teleurstelling. Zij hadden erop gerekend dat de Japanners hen zouden steunen in hun 
streven naar onafhankelijkheid, maar daaraan hadden de nieuwe machthebbers weinig boodschap: 
de Japanse belangen stonden voorop. Japan had het voor het zeggen. Om dat te onderstrepen was 
het verplicht op straat Japanse militairen met een groet respect te betuigen. 

Een belangrijke maatregel was ook de internering van alle nog vrije Europeanen, zogenaamd 
om deze bevolkingsgroep te beschermen. In werkelijkheid werd echter vooral het afsnijden van het 
contact tussen hen en de inheemse bevolking beoogd. Met het isoleren van de Europeanen hoopten 
de Japanners ook ondermijnende acties en andere vormen van verzet te voorkomen. Eerst werden de 
mannen geïnterneerd, daarna ook de vrouwen en kinderen.4 

Op Java vond de internering van alle Nederlandse mannen tussen de zeventien en de zestig jaar 
plaats in de periode mei tot en met juli 1942. Aanvankelijk werden hier – vanwege het grote aantal – 
de meeste Indo-Europeanen met rust gelaten. Van hen werd verwacht dat zij, net als de inheemse 
bevolking, met de Japanners zouden samenwerken bij de opbouw van de Groot-Oostaziatische Wel-
vaartssfeer. Om de Indo-Europeanen te onderscheiden van de volbloed Nederlanders moesten op 
Java alle Nederlandse mannen vanaf zeventien jaar zich in april 1942 laten registreren à fl. 150, - per 
persoon. Overigens kwam van de samenwerking tussen de Japanners en de Indo-Europeanen weinig 
terecht, omdat de Indo-Europeanen zich over het algemeen verbonden voelden met de Europeanen.5 

Toen op Java de registratie was afgerond, kwam de internering op gang. Eerst werden vooraan-
staande mannen uit de bestuurs- en zakenwereld geïnterneerd. Daarna volgde, stad voor stad en 
regio voor regio, de internering van de overige mannen tussen de zeventien en zestig jaar. Daartoe 
vonden razzia’s plaats. Ook werden mannen op straat opgepakt. Ze werden naar gevangenissen 

4 Touwen-Bergsma, De Japanse bezetting. Een reden voor de internering was ook de wens van Japan om de in hun ogen jarenlange arrogante 
opstelling van de Nederlanders, Amerikanen en Engelsen te wreken. Verder was sprake van een reactie op het feit dat de geallieerden in 
1941 alle Japanse inwoners in hun land gevangen hadden gezet (bron: Van Velden, De Indische burgerkampen, 42-43).

5 Scova Righini, Een leven in twee vaderlanden, 202-204; Touwen-Bergsma, De Japanse bezetting. In andere delen van Nederlands-Indië 
werden de Indo-Europeanen wel meteen geïnterneerd. In de loop van 1943-1944 werden ook alle Indo-Europeanen op Java geïnterneerd.
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gebracht en van daaruit naar een interneringskamp. In Jogjakarta, de stad waar Diet Kramer met 
haar gezin woonde, vond de internering van de mannen in de maanden juni en juli 1942 plaats. Ook 
hier werden eerst de ambtenaren gevangengezet, daarna de andere mannen tussen de zeventien en 
zestig jaar.6

Na de internering van de Europese mannen werd een begin gemaakt met de internering van Euro-
pese vrouwen en kinderen alsmede mannen boven de zestig jaar. Als eersten moesten de  vrouwen in 
Batavia zich melden: 

Volbloed Nederlandse, Engelse, Amerikaanse en Australische vrouwen (geen Indo-Europese vrouwen) die 
gescheiden van hun echtgenoot of verzorger, en die wonen in de gemeente Batavia, benevens volbloed 
Nederlandse mannen die jonger dan 17 of ouder dan 60 jaar zijn, moeten gaan wonen in de beschermde 
wijk aangewezen in de hieronder volgende mededeling. Degenen, die vallen onder deze regeling, moeten 
zich laten registreren bij het gemeentekantoor, afdeling Bescherming van Vreemdelingen, uiterlijk op 
20 september 1942.

Voor vrouwen kostte de registratie fl. 80,- per persoon. De ‘beschermde’ wijken in Batavia waren 
Kramat en Tjideng. Na Batavia volgde de internering van vrouwen in andere steden. Bij de ver-
huizing naar het aangewezen stadsdeel mochten zaken als huisraad, boeken, kleding, linnengoed 
en keukengerei worden meegenomen. Een aantal vrouwen bleef nog een poos buiten de kampen, 
vanwege ziekte of bepaalde werkzaamheden.7

Aan de hand van literatuur als Vrouwenkamp op Java kan een beeld worden gevormd van 
het verloop van de eerste periode van de Japanse bezetting in Jogjakarta, de woonplaats van het 
gezin Muller-Kramer. Doordat veel mannen – in ieder geval de militairen – al waren geïnterneerd 
 werden de Europese wijken in de stad vooral bewoond door vrouwen en kinderen. Angst regeerde 
er. De bevolking was bang voor plunderingen en andere ‘gruwelen’, zoals die elders op Java plaats-
vonden, zowel door de Japanners als door de nationalisten. In Jogjakarta werd echter alleen de 
 sociëteit geplunderd, en wel door ‘net geklede Moslims, die op fietsen aankwamen. (…) Het was 
als een demonstratie tegen dit drank- en danshuis op de hoek van de Kaoeman, de moskeewijk.’ 
Ook was het optreden van de Japanners behoorlijk, aldus Hooykaas-van Leeuwen Boomkamp. Zij 
schrijft dat de krijgstucht werd gehandhaafd en illustreert dat met de strenge bestraffing van enkele 
Japanse officieren die zich schuldig hadden gemaakt aan vrijpostigheden tegenover een Europees 
meisje. Op ‘Jappenmanier’ werden ze door hun chef ‘geranseld en getrapt’. 

Ondanks het feit dat er geen excessen plaatsvonden in Jogjakarta, ervoer de schrijfster van 
Vrouwen kamp op Java het leven daar als moeilijk. Fnuikend was de totale onzekerheid, over het 
lot van echtgenoten en familieleden bijvoorbeeld en over de financiële positie. Dat laatste had te 
maken met het feit dat de banken gesloten waren en men dus niet bij zijn tegoeden kon komen. 

6 Touwen-Bergsma, De Japanse bezetting. http://www.japanseburgerkampen.nl/Toelichting%20Java.htm (geraadpleegd 6 januari 2015). 
Hooykaas-van Leeuwen Boomkamp, Vrouwenkamp op Java, 12.

7 De tekst van de in Batavia uitgevaardigde verordening is overgenomen uit: Touwen-Bergsma, De Japanse bezetting, 1098. Hooykaas-van 
Leeuwen Boomkamp, Vrouwenkamp op Java, 12. Van Velden, De Indische burgerkampen, 82.
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Veel  mensen moesten leven van wat er aan contant geld in huis was. Om het zo lang mogelijk uit te 
 kunnen houden werden overtollige huisraad en andere waardevolle spullen verkocht. Daarnaast werd 
er streng bezuinigd. Het Europese voedsel werd bijvoorbeeld vervangen door goedkopere Indische 
maaltijden. En natuurlijk moest er meer zelf worden gedaan. Voor een hele stoet  bedienden reikten 
de nog beschikbare financiële middelen niet. Om die reden gingen mensen ook samen wonen, zodat 
de kosten van het huishouden konden worden gedeeld. 

Al met al stond het leven van de vrouwen compleet op z’n kop. Ineens moesten ze op het geld 
letten en de handen uit de mouwen steken. Dat laatste betrof niet alleen het huishoudelijk werk. 
Ook anderszins kregen de vrouwen het drukker: omdat de Europese scholen gesloten waren, namen 
ze zelf het onderwijs aan de kinderen ter hand. Dat laatste deed ook Hooykaas-Van Leeuwen Boom-
kamp, waarbij ze samenwerking zocht met anderen. Uit haar dagboek blijkt dat haar zoon Lucas Jan 
wiskunde kreeg van Wim Muller, terwijl zijzelf Latijn gaf aan haar zoon Jan en dochter Ruth. Alle 
lessen bracht ze onder in een lesrooster.8 

Net als in de andere steden op Java werden op zeker moment ook de vrouwen en kinderen in 
Jogjakarta geïnterneerd. In oktober 1942 werden daartoe registratieformulieren verstrekt, waarna 
de vrouwen zich vanaf 21 december groepsgewijs moesten melden bij het Japanse gouverneurs-
kantoor. Daar kregen zij een lap met een nummer erop en een aantal in te vullen formulieren. Ook 
werd hun meegedeeld dat per persoon een kleine hutkoffer, een bed en een stoel mochten worden 
meegenomen naar de nieuwe verblijfplaats. Daarnaast was per gezin een kast toegestaan. Aange-
raden werd warme kleding mee te nemen, want de nieuwe, nog niet bij naam genoemde, verblijf-
plaats was koel gelegen. 

De bagage, voorzien van het verstrekte nummer, werd een paar dagen voor vertrek van de 
 vrouwen zelf per trein naar de plaats van bestemming gebracht. Op 26 december 1942 vertrokken 
vervolgens de eerste groepen vrouwen en kinderen, eveneens per trein, naar hun nieuwe woonplek. 
In juni en augustus 1943 volgden nieuwe groepen.9

In plaats van in ‘beschermde wijken’ zoals in andere steden werden de vrouwen en kinderen 
uit Jogjakarta ondergebracht in kampen, die gevestigd waren in gebouwencomplexen als oude 
 kazernes, gevangenissen, scholen en ziekenhuizen in het op Midden-Java gelegen Ambarawa en 
Banjoebiroe, zo’n 45 kilometer ten zuiden van Semarang. Hooykaas-van Leeuwen Boomkamp 
beschrijft in Vrouwen kamp op Java de uittocht op 26 december uit Jogjakarta als ‘een dwaze reis’. 
Op het station stonden grimmige soldaten, maar de kinderen waren in feeststemming vanwege de 
treinreis en al het lekkers dat meeging. Omdat men in het kamp niet zelf voor eten hoefde te zorgen, 
hadden de moeders ‘de zuinigheid opzij gezet en allerhande lekkernijen gekocht’. Om niet te huilen 
werd er gezongen – vaderlandse liederen en psalmen.10 

8 Over het optreden van de Japanners schrijft D. van Velden dat de Japanse militairen vanuit Tokyo de opdracht hadden ‘om de  westerse 
bevolkingsgroep niet persoonlijk aan te randen’ (Van Velden, De Indische burgerkampen, 40). Hooykaas-van Leeuwen Boomkamp, 
Vrouwen kamp op Java, 7-14. Dagboek J.H. Hooykaas-Van Leeuwen Boomkamp (NIOD, Nederlands-Indische dagboeken en ego-
documenten, archiefnr. 401, nr. inventarisnr. 88; e-mail Ruth Post-Hooykaas, dochter van J.H. Hooykaas-van Leeuwen Boomkamp, d.d. 
14 januari 2016).

9 Van Bruggen en Wassing, Djokja en Solo, 67.
10 Hooykaas-van Leeuwen Boomkamp, Vrouwenkamp op Java, 15-19; Van Velden, De Indische burgerkampen, 85, 537-538.
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Instabiele gezinsomstandigheden
Door het uitbreken van de oorlog, de bezetting en alle daarmee samenhangende veranderingen zal het 
voor het gezin Muller-Kramer, net als voor andere Europese families, een turbulente tijd zijn geweest. 
Daar kwam bij dat zowel Diet Kramer als haar man in deze periode te kampen kreeg met ernstige 
gezondheidsproblemen. Voorstelbaar is dat dit alles de stabiliteit in het gezin niet ten goede kwam.

Na de oorlog schreef Diet Kramer in het maandblad Moeder in algemene zin over deze periode 
en de invloed ervan op kinderen. Na een opsomming van alles waarmee kinderen toentertijd waren 
geconfronteerd – angst voor de Japanners, vechtpartijen op straat ‘met de toen reeds voor een deel 
zéér anti-Hollands gezinde Javaanse Mulo-jeugd’, verdriet om de gevangen genomen vaders, zorg 
voor een moeder die prikkelbaar en nerveus was, een verstoord gezinsleven, scholen die gesloten 
waren, Indisch in plaats van Europees voedsel – vervolgt ze: ‘Uit ervaring weet ik, dat verhoogde 
nervositeit, angstaanvallen, buikloop, bloedarmoede, puisten, toen reeds meer voorkwamen dan 
onder normale omstandigheden.’11 Of de door haar genoemde ervaring haar eigen kinderen betrof, 
is onduidelijk. Mogelijk had ze de gezondheidsklachten waargenomen bij andere kinderen uit haar 
naaste omgeving.

Uit een bewaard gebleven legitimatiebewijs blijkt dat Wim Muller zich op 13 december 1941 als 
vrijwilliger had geschaard bij de Luchtbeschermingsdienst te Jogjakarta. ‘Als het alarm ging, moest 
hij zich steeds melden’, aldus Diedie Muller, ‘wij gingen dan ergens schuilen.’ Volgens haar was hij 
niet gemobiliseerd. Hij was hiervan vrijgesteld vanwege zijn scoliose en hartproblemen. Onbekend 
is of Diet Kramer zich net als de schrijfster Beb Vuyk (1905-1991) aansloot bij een van de opge-
richte hulporganisaties voor vrouwen, zoals het Corps Vrouwelijke Vrijwilligers, dat zich bezighield 
met voorzieningen die nodig waren voor de opvang van oorlogsslachtoffers. Gezien het feit dat ze 

11 ‘Het kind in het Indische kamp’.

Wim Muller in 1941 (LeM).
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op dat moment zwanger was en regelmatig te kampen had met gezondheidsproblemen ligt deel-
name van Diet Kramer aan dergelijke activiteiten niet direct voor de hand.12

Het jaar 1942 begon zwaar voor Diet Kramer. Toen ze ongeveer zes maanden zwanger was, 
kreeg ze malaria, waardoor ze kinine moest innemen. Het gebruik van de kinine, dat bij grote hoe-
veelheden een weeën opwekkende werking heeft, had een miskraam tot gevolg. Ze beviel van een 
onvoldragen jongetje. Volgens Diedie Muller is haar moeder toen erg ziek en depressief geweest. 
‘Het was een verdrietige tijd’, aldus Diedie, maar ze stelt dat het achteraf misschien maar beter was 
dat de zwangerschap was afgebroken, want anders was er in de oorlog ook nog een baby geweest om 
voor te zorgen. Een lichtpuntje was dat haar vader destijds thuis was, waardoor hij zijn vrouw kon 
steunen en de kinderen opvangen.13 

Ondanks het verdriet en haar zwakke conditie moet Diet Kramer zich geroepen hebben gevoeld 
om op de bezetting van Java door de Japanners te reageren. Zo schreef ze begin maart 1942 ‘een 
heftig stuk’ in het Jogjaas dagblad Mataram, zoals Hooykaas-van Leeuwen Boomkamp vermeldt 
in Vrouwenkamp op Java, een stuk ‘tégen het ongeloof in de overwinning, dat ze om zich heen zag’. 
Hoewel het betreffende artikel, dat wellicht een vergelijkbare toon heeft als de stukken die Diet 
Kramer tussen 29 juni 1940 en 21 maart 1941 had gepubliceerd in het Bataviaasch Nieuwsblad, 
niet beschikbaar is, doet de beschrijving van Hooykaas-van Leeuwen Boomkamp veronderstellen 
dat Diet Kramer na de inval van de Japanners – mogelijk tegen wil en dank – bleef geloven in de 
overwinning van het KNIL en dat ze moeite had met alle door Hooykaas-van Leeuwen Boomkamp 
zo genoemde ‘defaitisten’, ofwel diegenen die dat vertrouwen niet hadden.14 

Een zekere felheid van Diet Kramer blijkt ook uit een reactie toen de Japanners het eenmaal 
voor het zeggen hadden. Als de Japanse vlag werd gehesen, wilde ze dat haar kinderen op de rode 
bal in de vlag spuugden, zo herinnert Diedie zich. Een andere herinnering betreft het feit dat de 
Japanners beslag legden op de auto die Wim Muller kort voor de oorlog had gekocht. Terwijl hij 
anders nooit iets op afbetaling kocht – hij had een hekel aan schulden – had hij dat deze keer wel 
gedaan. Als hij de auto kwijt zou raken, dan konden de Japanners de afbetaling ook overnemen, gaf 
hij als verklaring.15

Enige informatie over gebeurtenissen in de eerste oorlogsmaanden is verder te vinden in 
bewaard gebleven notities die Diet Kramer tijdens haar repatriëring, begin 1946, heeft gemaakt over  

12 Legitimatiebewijs Wim Muller (DM). De Luchtbeschermingsdienst (LBD), die verantwoordelijk was voor verduisterings- en cam-
ouflagemaatregelen, de aanleg van openbare schuilplaatsen en hulp aan slachtoffers van luchtaanvallen, was in navolging van Batavia, 
 Soerabaja en andere grote steden, medio 1940 in Jogjakarta ingesteld (bron: Van Bruggen en Wassing, Djokja en Solo, 59-60). Interview 
Diedie, Lex en Ingrid Muller, d.d. 14 september 2012. E-mail Diedie Muller, d.d. 13 januari 2016. Scova Righini, Een leven in twee vader-
landen, 197. Andere hulporganisaties voor vrouwen waren onder meer de Centrale Commissie tot Organisatie van Vrouwenarbeid in 
Mobilisatietijd (COVIM) en het Vrouwen Automobiel Corps (VAC). 

13 Interview Diedie, Lex en Ingrid Muller, d.d. 14 september 2012; e-mail Diedie Muller, d.d. 13 januari 2016.
14 Hooykaas-van Leeuwen Boomkamp, Vrouwenkamp op Java, 7. Ondanks intensief speurwerk in Nederlandse archieven en bibliotheken 

en in de Perpustakaan Nasional te Jakarta (met dank aan Roger Tol, KITLV) is het artikel van Diet Kramer in Mataram niet boven water 
gekomen. De jaargang 1942 van Mataram bleek bij de verschillende instellingen niet aanwezig. 

15 Interview Diedie, Lex en Ingrid Muller, d.d. 14 september 2012.
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de  oorlog en de kampperiode.16 Deze openen met een schematisch overzicht van wat er zich in de 
periode december 1941 – september 1944 in grote lijnen heeft afgespeeld. Naast gebeurtenissen die 
direct met de oorlog te maken hebben, zijn dat vooral verhuizingen en ziekenhuisopnames. 

Zo verhuisde het gezin Muller-Kramer in mei 1942 van de Pakemweg naar de Bintaran- Wetan 
in Jogjakarta. Het lijkt erop dat die verhuizing een bezuinigingsmaatregel was, waar meerdere 
 gezinnen bij waren betrokken. Diet Kramer en haar man blijken daarbij een leidende rol te hebben 
gehad. De belangrijkste aanwijzing hiervoor is de dagboekaantekening van Hooykaas-van  Leeuwen 
Boomkamp op 5 mei 1942: ‘Een 20-tal Hollanders, die aan de grond zaten, hebben een mess 
gesticht in een geleend huis in de buurt, directeur van de HBS Muller met zijn vrouw Diet Kramer 
aan het hoofd. Ze menen te zullen leven van f. 10 per persoon per maand.’ Threes Adam-Eigenstein, 
die destijds ook in de Bintaran-Wetan woonde, stelt eveneens dat Diet Kramer en haar man tot een 
groep mensen behoorden die gezamenlijk een huishouden gingen voeren. De herinneringen van 
Diedie Muller bevestigen dat Diet Kramer en haar gezin met andere families gingen samenwonen. 
Ze herinnert zich de verhuizing naar een groot gebouw waarin iedereen zijn eigen afdeling had.17 

Dat Diet Kramer en haar man deze stap namen, is voor te stellen. Inkomsten waren er niet meer 
doordat de scholen sinds maart gesloten waren en Wim Muller dus geen werk meer had. En het 
voorschot van drie maanden dat de regering ambtenaren had gegeven, was misschien al op of was 
niet beschikbaar doordat de banken waren gesloten en de Japanners de tegoeden hadden geconfis-
queerd.18 Ook zal Diet Kramer niet hebben kunnen beschikken over royalty’s van haar boeken; 
contact met Nederland was immers niet mogelijk. Het ligt daarom voor de hand dat de financiële 
armslag van de Mullers toentertijd zeer beperkt was. 

Een maand na de verhuizing, in juni 1942, volgde met de internering van Wim Muller weer een 
grote verandering. Een verandering die waarschijnlijk nog meer onzekerheid met zich meebracht 
en veel van de krachten van Diet Kramer moet hebben gevraagd. De toen bijna achtjarige Diedie 
 Muller herinnert zich dat haar vader voor zijn internering tegen haar heeft gezegd dat zij nu voor 
haar moeder en broertje moest zorgen. Dat laatste kan een aanwijzing zijn dat Muller, wellicht van-
wege haar lichamelijke en geestelijke conditie, er niet zeker van was dat zijn vrouw opgewassen zou 
zijn tegen de nieuwe situatie.19 

16 De kampnotities bevinden zich in het familiearchief (DM). Vermoedelijk heeft Diet Kramer de notities (of in elk geval een deel ervan) 
gemaakt toen ze in de periode januari-maart 1946 in een kamp in Kandy op Ceylon verbleef. De notities zijn gemaakt in een dag-
boekachtig cahier met een harde kaft. Het papier is slecht. Er zijn door Diet Kramer verschillende bladzijden uitgescheurd (interview 
Diedie, Lex en Ingrid Muller, d.d. 14 september 2012).

17 Met ‘mess’ wordt een soort kantine bedoeld, aldus Ruth Post-Hooykaas (e-mail Ruth Post-Hooykaas, d.d. 14 januari 2016). Dagboek J.H. 
Hooykaas-van Leeuwen Boomkamp (NIOD, Nederlands-Indische dagboeken en egodocumenten, archiefnr. 401, nr. inventarisnr. 88; 
e-mail Ruth Post-Hooykaas, d.d. 14 januari 2016). Telefoongesprek met Threes Adam-Eigenstein, d.d. 14 juni 2012 (mevrouw Adam 
was een van de mensen die reageerden op de oproep in Moesson, juni 2012); e-mail Diedie Muller, d.d. 12 januari 2016.

18 Onder meer J.H. Hooykaas-van Leeuwen Boomkamp vermeldt dat de regering ambtenaren een voorschot van drie maanden had gegeven 
(Hooykaas-van Leeuwen Boomkamp, Vrouwenkamp op Java, 9).

19 In de aantekeningen van Diet Kramer is ‘juli 1942’ genoemd als moment waarop Wim Muller werd geïnterneerd. In haar brief aan Laura 
Olivier, d.d. 8 juni 1948 ( JV) noemt ze echter juni 1942. J.H. Hooykaas-van Leeuwen Boomkamp schreef in haar dagboek op 25 juni 
1942: ‘Ik moet een nieuw rooster maken nu Muller gevangen is gezet’ (NIOD, Nederlands-Indische dagboeken en egodocumenten, 
archiefnr. 401, nr. inventarisnr. 88; e-mail Ruth Post-Hooykaas, d.d. 14 januari 2016)). In Djokja en Solo is als startdatum van de inter-
nering van de Europese mannen in Jogjakarta 15 juni 1942 genoemd (Van Bruggen en Wassing, Djokja en Solo, 66). Interview Diedie, 
Lex en Ingrid Muller, d.d. 14 september 2012. De internering van Wim Muller in juni 1942 bevestigt dat hij niet was gemobiliseerd. 
Gemobiliseerde militairen waren immers al eerder krijgsgevangen genomen. 
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Volgens de aantekeningen van Diet Kramer kwam Wim Muller terecht in de ‘benteng’, een fort 
in Jogjakarta. Waarschijnlijk is daarmee het in de stad gelegen Fort Vredenburgh bedoeld, dat in 
eerste instantie diende als interneringslocatie voor mannelijke ambtenaren en particulieren uit Jog-
jakarta.20 Daarmee bleef Muller dus in de buurt van zijn gezin. Maar dat betekende niet dat Diet 
Kramer – al dan niet vergezeld van Diedie en Lex – net als andere vrouwen van wie de echtgenoot 
gevangen zat, regelmatig naar het fort ging om een glimp van haar man op te vangen of om een pakje 
naar binnen te smokkelen. Volgens haar dochter zijn zij en Lex nooit samen met hun moeder in of 
bij het kamp van hun vader geweest. En ook alleen ging Diet Kramer er niet heen.21 

Medio augustus 1942 werd Diet Kramer weer ziek. Onbekend is wat de aard van haar ziekte was, 
maar het was ernstig genoeg om voor een paar maanden – tot in oktober – opgenomen te worden 
in het ‘P.H.’, zoals ze vermeldt in de oorlogsaantekeningen. Vermoedelijk staat deze  afkorting voor 
het Petronella Hospitaal van de Gereformeerde Zending in Jogjakarta, waar Diet Kramer mogelijk 
werd behandeld door Johanna Hörchner (1905-1995), die als arts werkzaam was in dit ziekenhuis. 
Wie er in de maanden van haar afwezigheid voor Diedie en Lex zorgden, is niet bekend. Mogelijk 
was de zorg toevertrouwd aan een kindermeisje of aan andere bewoners van het gebouw aan de 
Bintaran-Wetan.22

Een maand nadat Diet Kramer uit het ziekenhuis was ontslagen, werd haar man per ambulance 
van de ‘benteng’ naar het ‘P.H.’ vervoerd, waar hij maar liefst tot mei 1943 bleef. Volgens Diedie 
Muller werd haar vader opgenomen in verband met angina pectoris en zat zijn hart klem door de 
scoliose. Ze bezocht haar vader regelmatig in het ziekenhuis. ‘Dan gingen we dammen.’23

Diezelfde maand, november 1942, kwam ook Diet Kramer weer in het ziekenhuis terecht, 
gevolgd door een verblijf, samen met de kinderen, in het bergstadje Kali-Oerang. Van herstel was 
echter geen sprake, want eind december 1942 verhuisde Diet Kramer naar Sanatorium Pakem, 
gelegen op de helling van de vulkaan Merapi, ruim twintig kilometer ten noorden van Jogjakarta. 
Daarna volgde van februari tot mei 1943 een nieuw verblijf in ‘P.H.’.24 

Nadat Diet Kramer in mei 1943 uit het ziekenhuis was ontslagen – Muller bleef nog wat langer 
in het ziekenhuis; in de loop van mei ging hij terug naar de ‘benteng’ – verhuisde ze met de kinderen 
naar, wat ze noemt, ‘Bondshuis, Gondokoesoeman, Jogja’. Onduidelijk is wat dit voor soort onder-
komen was. Mogelijk gaat het om een van de ‘noodflats’ die als onderdeel van de Kerkelijke Sociale 

20 Van Velden, De Indische burgerkampen, 536. Fort Vredenburgh werd van 23 juni 1942 tot februari 1944 als interneringskamp gebruikt. 
21 E-mail Diedie Muller, d.d. 12 januari 2016. Hoewel het de vrouwen verboden werd om in de buurt van de mannenkampen te komen, 

lieten de meeste vrouwen zich niet wegjagen, aldus J.H. Hooykaas-Van Leeuwen Boomkamp (Hooykaas-van Leeuwen Boomkamp, 
Vrouwenkamp op Java, 10-11).

22 E-mail Diedie Muller, d.d. 13 januari 2016. Johanna Hörchner zat later net als Diet Kramer in de interneringskampen St. Louis en 
Banjoe biroe XI, waarover verderop in dit hoofdstuk meer informatie (bron: telefoongesprek Frouwien Rullmann-Oldhoff, schoon-
dochter van dominee Ton Rullmann, d.d. 13 september 2013). Mogelijk was Johanna Hörchner in het Petronella Hospitaal werkzaam op 
de afdeling verloskunde en/of kindergeneeskunde; na haar afstuderen als arts had ze zich namelijk in deze specialismen verdiept, waarbij 
niet bekend is of ze hierin een officiële opleiding voltooide; in 1931 was Johanna Hörchner naar Java vertrokken (e-mail Mari-Joke Veen-
boer-Bakker, kleindochter van Johanna Hörchner, d.d. 17 september 2013).

23 E-mail Diedie Muller, d.d. 13 januari 2016. Wim Muller werd in het ziekenhuis opgezocht door verschillende van zijn leerlingen, onder 
wie Jeanette Boomgaard, die verder weinig te doen had omdat de school was gesloten. Bovendien vond ze Muller een aardige man 
(telefoon gesprek met Jeanette Parma-Boomgaard, d.d. 20 juni 2012). Ook de toenmalige leerling Frouke Fonteyn bracht hem een bezoek 
(interview Froukje van der Burg-Fonteyn, d.d. 27 juli 2012).

24 Sanatorium Pakem was in 1936 geopend ter behandeling van tuberculosepatiënten (bron: https://www.ntvg.nl/system/files/publica-
tions/1939126610001a.pdf; geraadpleegd 11 januari 2016). 
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Actie door de Gereformeerde Zending – onder meer in schoolgebouwen en verenigingsgebouwen 
– waren ingericht als woonruimte voor vrouwen van gevangen genomen mannen, die de huishuur 
niet meer konden betalen of die door confiscatie hun huis kwijt waren geraakt. Een voorwaarde 
voor dergelijke hulp was dat men lid was van een kerkelijk genootschap.25 

Het verblijf in het Bondshuis was voor Diet slechts van korte duur. In juli 1943 werd ze namelijk 
weer in het ‘P.H.’ opgenomen, deze keer vanwege een heupoperatie. Diedie Muller herinnert zich 
dat haar moeder een ernstige infectie aan haar heup had. Dat kan overeenstemmen met de inhoud 
van de brief die Diet Kramer na de oorlog aan haar vriendin Riek Bakker-Dik stuurde. Ze schreef 
dat ze ‘heel zwaar ziek’ was geweest voordat ze het kamp inging: ‘Vijftig steenpuisten en negenogen. 
’t Ging op het kantje af.’26

Kortom, veel ziekte, veel kommer en kwel. Het moet voor Diet Kramer en haar kinderen een 
buitengewoon zware tijd zijn geweest. Aan haar vriendin Laura Olivier schreef ze na de oorlog:  
‘’t Was een vreselijke, eenzame en angstige tijd. Wim was al weg en de kinderen bij wildvreemden en 
ik zelf niet zeker van kans op herstel.’ Diedie Muller stelt vast: ‘We hadden geen gezinsleven. Het 
was een moeilijke en rommelige tijd.’ Mogelijk was deze grote onrust de achtergrond van het feit dat 
Diet Kramer haar kinderen, die na hun geboorte niet waren gedoopt, in juli 1943 alsnog liet dopen. 
En meer dan dat, ook zelf deed ze opnieuw belijdenis, deze keer in de Gereformeerde Kerk. Aan 
haar vriendin Riek Bakker schreef ze er in 1948 over: 

In die tijd is er veel in me omgegaan. Ik had het heel zwaar. Hoewel ik in geen 15 jaar meer in de kerk was 
geweest, had ik eigenlijk een voortdurende strijd door te maken met dat alles en het was moeilijk, omdat 
Wim – hoe ’n lieve man en goede kameraad hij voor me was – me hierin niet volgen kon. Voor ik geïnter-
neerd ben, ben ik lidmaat geworden van de Gereformeerde Kerk te Djocja en zijn ook de kinderen gedoopt.

Aan Laura Olivier liet ze nog meer blijken van haar verwarde gevoelens daaromtrent: 

Toen heb ik eindelijk dat punt bereikt (toen mocht ik het eindelijk bereiken) waarnaar ik jarenlang ver-
langd had en dat ik tegelijkertijd vermeden had. ’t Valt me moeilijk om hierover te schrijven, misschien 
omdat we elkaar zo lang niet gezien hebben, maar wanneer ik in die jaren mijn geloof niet had gehad en 
niet geweten had waar ik rust kon vinden, was ik er niet doorgekomen.27 

Duidelijk is hoezeer Diet Kramer destijds naar houvast zocht en dit uiteindelijk vond in het geloof. 
Sterker, ze lijkt het zichzelf – eindelijk – te hebben toegestaan om zich volledig over te geven aan 

25 Van Bruggen en Wassing, Djokja en Solo, 65. In het kampdagboek van A.G.J. te Velde (NIOD, Nederlands-Indische dagboeken en 
egodocumenten, archiefnr. 401, inventarisnr. 241) is sprake van een noodflat op het adres Gondokoesoeman 33 en een paviljoen op 
Gondokoesoeman 37.

26 Brief Diet Kramer aan Riek Bakker-Dik, d.d. 8 september 1948 (RB).
27 Attestatie Raad der Gereformeerde Kerk van ’s-Gravenhage-Oost, d.d. 15 maart 1951, bij de overgang van Diet Kramer naar de Gere-

formeerde Kerk te ’s-Gravenhage-West (LeM). Dat Diet Kramer voor de tweede keer belijdenis deed – de eerste keer was in 1926 in de 
Nederlands-Hervormde kerk te Amsterdam – heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat ze overstapte naar een andere kerkelijke 
gemeenschap, de Gereformeerde Kerk (e-mail G.W. Hemstede, senior medewerker archief van de Dienstenorganisatie Protestantse Kerk, 
d.d. 22 februari 2016). E-mail Diedie Muller, d.d. 12 januari 2016. Brief Diet Kramer aan Riek Bakker-Dik, d.d. 8 september 1948 (RB). 
Brief van Diet Kramer aan Laura Olivier, d.d. 8 juni 1948 ( JV). 
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het geloof in God, daarbij wellicht gedreven door wanhoop. Dat daarbij de keuze viel op aansluiting 
bij de Gereformeerde Kerk verklaarde ze in 1950 in een interview in De Spiegel met het zich aange-
trokken voelen tot de ‘strakke lijn’ en de ‘radicale eisen’ van het calvinisme. Desondanks is voor te 
stellen dat ook de hierboven genoemde voorwaarde – lid zijn van een kerkelijk genootschap – om 
in aanmerking te komen voor hulp van de Gereformeerde Zending een rol heeft gespeeld bij haar 
besluit. Hoe dan ook, Diedie en Lex werden op 18 juli 1943 gedoopt door dominee Rullmann 
(1898-1971), een zendingspredikant die sinds 1938 was verbonden aan de Theologische School 
te Jogjakarta. Het ligt voor de hand dat hij ook degene was die Diet Kramer begeleidde bij haar 
belijdenis.28 

St. Louis
Zoals gezegd werden de meeste vrouwen en kinderen in Jogjakarta met Kerst 1942 geïnterneerd. 
Diet Kramer ontliep dat lot nog een poos, wellicht door de vele gezondheidsproblemen en zieken-
huisopnames. Pas op 13 augustus 1943 werd ze samen met haar kinderen geïnterneerd in kamp 
Ambarawa 8, in de Midden-Javaanse plaats Ambarawa, op ongeveer vijftig kilometer ten zuiden van 
Semarang.29 Kort daarvoor hadden Diedie en Lex met toestemming van de Japanners afscheid van 
hun vader in de ‘benteng’ genomen. Diet Kramer kreeg daartoe geen permissie. Bij die gelegenheid 
zei Wim Muller nogmaals tegen zijn dochter dat ze voor haar moeder en broertje moest zorgen. 
‘Een enorme opdracht’, aldus Diedie, ‘maar mijn vader zei dat ik het kon.’ Ze herinnert zich van 
dat bezoek ook dat ze bij hun vertrek van de Japanners een reep chocola kregen. ‘De jappen waren 
dol op kinderen.’ Haar herinnering dat ze in een bus werden gestopt en vervolgens naar het kamp 
reden, lijkt echter niet helemaal te kloppen, omdat het vervoer vanuit Jogjakarta naar de kampen in 
Ambarawa per trein ging en het laatste stuk per vrachtauto.30 Die reis verliep op zich goed, zo blijkt 
uit het dagboek van verpleegkundige Ina van der Werff, die ook op 13 augustus werd geïnterneerd 
in kamp Ambarawa 8: 

We hadden wel ‘n prettige reis zonder veel stoornis. Om 1 uur kwamen we in Ambarawa aan. Aan het 
station waren vrachtauto’s, waarin wijzelf en de barang [= bagage] gestopt werden. Onze aankomst in het 
kamp werd met luid hoera begroet, want er waren veel oude kennissen. 

Of Diet Kramer de reis naar Ambarawa ook zo ontspannen heeft ervaren, valt te betwijfelen. Ze zal 
immers behoorlijk verzwakt zijn geweest door de infectieziekte die ze kort voor vertrek had gehad. 
‘Ze ging ziek het kamp in’, aldus Diedie Muller.31

28 Klap, ‘Diet Kramer’. Ds. J.A.C. Rullmann werd in 1924 beroepen bij de Gereformeerde Kerk te Batavia; vanaf 1930 werkte hij bij de 
zending (telefoongesprek met Frouwien Rullmann-Oldhoff, d.d. 14 september 2013; Leeuwarder Nieuwsblad, 18 augustus 1938).

29 Ambarawa ligt op 550 meter hoogte, waardoor het klimaat er niet onaangenaam is. Het aangrenzende uitgestrekte moerasgebied, waarin 
zich een groot meer bevindt, maakte Ambarawa vroeger tot ‘een uitgesproken “malaria-nest”’, aldus Joop Al (Al, Ambarawa, 14).

30 Interview Diedie, Lex en Ingrid Muller, 14 september 2012; E-mail Diedie Muller, d.d. 12 en 13 januari 2016.
31 Kampdagboek van Ina van der Werff (NIOD, Nederlands-Indische dagboeken en egodocumenten, archiefnr. 401, inventarisnr. 292). 

Interview Diedie, Lex en Ingrid Muller, d.d. 14 september 2012.
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Kamp Ambarawa 8, ook wel kamp St. Louis genoemd, was gevestigd in Instituut Saint-Louis, een 
mulo met internaat voor jongens van de Broeders van de Congregatie van Saint-Louis, dat gele-
gen was in het noorden van de stad, aan de Mergo Agoeng, de weg naar Magelang. Het complex 
was omheind met prikkeldraad en gedèk, een wand van gevlochten bamboe, en werd bewaakt door 
inheems politiepersoneel, vanaf begin 1944 door zogenaamde heiho’s, Indische hulpsoldaten die 
met het Japanse leger meevochten tegen de geallieerden en daarnaast een taak hadden in de orde-
handhaving in de archipel.

De kampleiding was in handen van Wies van Leeuwen. Daarnaast had ieder van de tien blokken 
waarin in het kamp was verdeeld, een blokhoofd. In de periode juni 1943-september 1944 waren 
er in totaal 740 vrouwen en kinderen geïnterneerd, van wie 183 op 13 augustus 1943 aankwamen. 
Halverwege september 1944 werd het kamp ontruimd, waarna er tot 17 mei 1945 ruim dertien-
honderd jongens en oude en zieke mannen uit Ambarawa en Bandoeng werden geïnterneerd.32 

Over het leven in de interneringskampen is veel literatuur verschenen, dagboeken, (autobio-
grafische) romans en naslagwerken.33 Een groot deel daarvan betreft persoonlijke ervaringen in een 
specifiek kamp. De bronnen over het interneringskamp St. Louis zijn echter schaars. Bij het NIOD 
wordt een drietal dagboeken bewaard die betrekking hebben op dit kamp, te weten van A.G.J. te 
Velde, Ina van der Werff en C.V. van Lissa Nessel. Hieruit kan een globaal beeld worden gekregen 
van de omstandigheden in St. Louis. Daarnaast zijn er summiere herinneringen van Diedie Muller 
en van enkele andere overlevenden van het kamp. Die laatste betreffen vooral het contact met, dan 
wel observaties van Diet Kramer.34 

Zoals in vrijwel de meeste kampen waren de leefomstandigheden in St. Louis aanvankelijk rede-
lijk. Het kamp was nog niet overvol, de gezondheidsproblemen waren nog beheersbaar, er was nog 
een betrekkelijke vrijheid, er waren maandelijks bezoekdagen waarop mensen van buiten het kamp de 
geïnterneerden konden bezoeken en zelfs wat spullen mochten afgeven (die dan wel werden geregi-
streerd), een consult bij een medisch specialist of tandarts buiten het kamp kon worden aangevraagd 
en voor operaties en andere medische handelingen kon men eveneens terecht in een ziekenhuis.  
In vergelijking met verschillende andere kampen hadden de geïnterneerden in St. Louis het daarbij 
misschien nog zelfs getroffen, omdat het kamp was gevestigd in een voormalig internaat dat beschikte 
over redelijk wat kamers, slaapzalen en sanitaire voorzieningen, een recreatiezaal met onder meer een 
tafeltennistafel, een ruime tuin met uitzicht op de bergen, een kapel en een tennisveld. 

Bij aankomst in het kamp werd de nieuwkomers een plek toegewezen. Diet Kramer kreeg niet 
zoals Aagje (Atie) te Velde en haar familie – haar moeder en vijf broertjes en zusjes, die in juni 1943 

32 De officiële naam van de congregatie is Broeders van de Congregatie van de heilige Aloysius Gonzaga; http://www.indischekamp-
archieven.nl/nl/zoeken?miview=ika2&mivast=963&mizig=276&miadt=963&miaet=14&micode=kampen&minr=1395619 
(geraad pleegd 12 januari 2016); Al, Ambarawa, 15; http://www.japanseburgerkampen.nl/Ambarawa%208.htm (geraadpleegd 12 janu-
ari 2016); Van Velden, De Indische burgerkampen, 537.

33 Enkele voorbeelden van kampliteratuur zijn: Al, Ambarawa; Captain, Achter het kawat was Nederland; Captain, Herinneringen uit 
 gescheiden werelden; Ferguson, Mammie ik ga dood; Heijmans-van Bruggen, De Japanse bezetting in dagboeken : Vrouwenkamp Ambarawa 
6; Heijmans-van Bruggen, De Japanse bezetting in dagboeken : Kamp Tjimahi 4; Hooykaas-van Leeuwen Boomkamp, Vrouwenkamp op 
Java; Kok, Het vergeten kamp; Van Velden, De Indische burgerkampen; Voorneman, Banjoe Biroe XI.

34 Bij de herinneringen van Diedie Muller is echter niet altijd geheel duidelijk of ze het kamp St. Louis dan wel Banjoebiroe XI betreffen. 
Waar dit wel bekend is, is dit expliciet vermeld. Kampdagboeken van A.G.J. te Velde, Ina van der Werff en C.V. van Lissa Nessel (NIOD, 
Nederlands-Indische dagboeken en egodocumenten, archiefnr. 401, inventarisnrs. 241, 292 en 35). 
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in het kamp waren gearriveerd – een eigen kamer. Zij en haar kinderen kregen, zoals de meesten, 
een plaats toegewezen op een van de slaapzalen. Dat wordt bevestigd door voormalig kampgenote 
Frouke Fonteyn, die samen met haar moeder in dezelfde slaapzaal als Diet Kramer sliep. ‘Diet 
 Kramer sliep achterin en mijn moeder, die blokhoofd was, voorin. Af en toe was er persoonlijk 
contact.’ Ook de herinnering van een andere geïnterneerde, Miep Schrijner, dochter van de leraar 
geschiedenis aan de hbs te Jogjakarta, is een aanwijzing dat Diet Kramer een plaats op een slaapzaal 
had. Zij vertelde dat Diet Kramer – ‘een depressieve vrouw’– altijd het matje waarop ze sliep, weg-
rolde zodat ze naar buiten kon kijken.35 

De hun toegewezen plek zal Diet Kramer misschien hebben afgescheiden met gordijnen, zoals 
de meeste vrouwen deden om toch enige privacy te hebben. En ze zal haar bagage hebben uitgepakt. 
Waaruit die precies bestond, is onbekend, maar als persoonlijke bezittingen had ze in ieder geval de 
geboorteaktes en geboortebekers van Diedie en Lex en het boordenknoopdoosje en horloge van 
haar man ingepakt.36

Zoals de meeste geïnterneerden kwam Diet Kramer in het kamp vrienden en kennissen uit 
Jogjakarta tegen, onder wie de genoemde Miep Schrijner en Frouke Fonteyn, beiden voormalige 
leerlingen van de hbs van Wim Muller. Frouke Fonteyn, geboren in 1927, was zestien jaar toen ze 
werd geïnterneerd. Ze herinnert zich Diet Kramer als een lange, slanke vrouw met een luide stem, 
die veel rookte. ‘Ze was geen vrolijke vrouw, maar ze had wel gevoel voor humor’, aldus Frouke Fon-
teyn, thans Froukje van der Burg-Fonteyn geheten, in een interview. Tot de door haar meegebrachte 
bezittingen behoorde het poëziealbum dat ze op haar verjaardag – 5 maart 1940 – had gekregen. 
Haar moeder had er een omslag voor gemaakt met daarop in decoratielint Froukes kampnummer 
6923. Vanaf 7 november 1943 verzocht ze verschillende kampgenoten een versje of andere tekst in 
het album te schrijven. Ook Diet Kramer kreeg dat verzoek, zoals verderop blijkt.37 

In het kamp werden maaltijden verstrekt, die op vastgestelde tijdstippen moesten worden opge-
haald. Daarnaast werd er door veel vrouwen gekookt in meegebrachte houtskoolpotten. Daarvoor 
was een beperkt en steeds wisselend assortiment aan levensmiddelen beschikbaar, die met Japans 
geld en de verstrekte bonkaarten te koop waren in de in juli 1943 geopende toko. Het Neder-
lands-Indische geld was al lang niet meer bruikbaar.38 Sterker, de vrouwen hadden op 3 juli 1943 het 
door hen bewaarde Nederlands-Indische geld moeten inleveren, wat lang niet iedereen had gedaan. 
Velen hadden hun geld, of in ieder geval een deel ervan, verstopt. Omdat de bewaking hier wel weet 
van had of dit in ieder geval vermoedde, werden er regelmatig huiszoekingen gedaan waarbij de 
kamers, inclusief alle bagage, grondig werden doorzocht. Ook anderszins werden er inspecties en 
controles gedaan, vooral als er bezoek werd verwacht van hooggeplaatste Japanners. 

35 Interview Froukje van der Burg-Fonteyn, d.d. 27 juli 2012. Miep Schrijner kende Diet Kramer al voor de internering. Ze hield van 
schrijven en liet Diet Kramer wel eens een opstel lezen. Die moedigde haar aan door te gaan met schrijven (telefoongesprek Frouwien 
Rullmann-Oldhoff, d.d. 16 september 2013).

36 Interview Diedie, Lex en Ingrid Muller, d.d. 14 september 2012.
37 Interview Froukje van der Burg-Fonteyn, d.d. 27 juli 2012.
38 Al voor de internering was, als onderdeel van de Japanisering, het Nederlands-Indische geld vervangen door ’Nips geld’; veel mensen 

hadden echter een deel van het Nederlands-Indische geld bewaard (bron: Hooykaas-van Leeuwen Boomkamp, Vrouwenkamp op Java, 13).
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Aanvankelijk had iedereen vooral zijn eigen leven geleefd, maar vanaf 19 augustus 1943 werden 
er – na de komst van de nieuwe groep bewoners – meer gemeenschappelijke activiteiten in St. 
Louis georganiseerd. Aagje te Velde noemt in haar dagboek onder meer wekelijkse dansavonden, 
gezelschaps avonden (waarop spelletjes werden gedaan), EHBO-avonden, een revue alsmede onder-
wijs in Nederlands, Engels, Frans, algebra en meetkunde. Overigens werd het geven van onderwijs al 
gauw verboden. De zondagen werden zoveel mogelijk gevierd in het kamp. ‘Wij zorgen, dat we vroeg 
klaar zijn met ons werk en gaan dan meestal buiten in de voortuin zitten’, aldus Ina van der Werff.

Begin november 1943 deed de reeds genoemde Johanna Hörchner als arts haar intrede in het 
kamp. Haar komst werd door velen met vreugde begroet. Anderen waren er volgens Aagje te Velde 
minder verguld mee, omdat met de aanwezigheid van Hörchner de gereformeerde kring te veel zou 
worden versterkt, een aanwijzing dat geloofsverschillen, in het bijzonder tussen het prote stants-
christelijke en het katholieke deel van de geïnterneerden, een rol speelden.39 Verondersteld mag 
worden dat ook Diet Kramer blij was met de komst van Johanna Hörchner, die ze kende uit het 
Petronella Hospitaal in Jogjakarta. Volgens Diedie ontwikkelde zich een hechte vriendschap tussen 
haar moeder en de kamparts. ‘Dokter Hörchner was een fijne vrouw, die veel voor mijn moeder 
heeft gedaan. Wij noemden haar tante Jopie.’40

Blij verrast was het protestantse deel van de vrouwen ook, aldus Ina van der Werff, toen op  Eerste 
Kerstdag 1943 de dominee uit Wonosobo (Midden-Java) in het kamp verscheen en vervolgens de 
Kerstviering in de kapel verzorgde.41 Of Diet Kramer en haar kinderen hierbij aanwezig waren, is 
niet bekend. Diedie heeft in elk geval geen herinneringen aan kerstvieringen in het kamp, ook niet 
aan godsdienstvieringen in het algemeen. In een interview in 1950 vertelde Diet Kramer evenwel 
dat ze in het kamp een zekere saamhorigheid onder de gelovigen had beleefd – waarbij ze spreekt 
van ‘Una Sancta’ – wat doet vermoeden dat ze aanwezig was bij godsdienstige bijeenkomsten.42 

Veel vrouwen trachtten de beschikbare levensmiddelen aan te vullen door met de inheemse 
bevolking buiten het kamp te handelen. Nederlands-Indisch geld of andere spullen van waarde wer-
den geruild tegen eieren, fruit en andere voedzame producten. Dat gebeurde via een spleet of gat 
in het gedèk, waardoor gesproken werd van ‘gedèkken’. De term ‘kawatten’ werd gebruikt wanneer 
de handel bedreven werd bij het prikkeldraad. Dergelijke ruilhandel was echter streng verboden. 
Vrouwen die werden betrapt, werden afgeranseld of een of meerdere dagen opgesloten zonder eten 
of drinken. Volgens Diedie Muller is dat haar moeder nooit overkomen. 

Met de komst van een Japanse legercommandant in februari 1944 verslechterde de situatie in 
het kamp aanzienlijk. Heiho’s namen de bewaking van het kamp over van de inheemse politie.43 
Er werden nog meer huiszoekingen en inspecties gedaan – waarbij alles er tiptop moest uitzien 

39 Te Velde suggereert dat er nogal eens onenigheid is tussen gereformeerde en rooms-katholieke geïnterneerden (kampdagboek van A.G.J. 
te Velde (NIOD, Nederlands-Indische dagboeken en egodocumenten, archiefnr. 401, inventarisnrs. 241).

40 Interview Diedie, Lex en Ingrid Muller, d.d. 14 september 2012.
41 Mogelijk betrof dit de gereformeerde predikant Klaas van Dijk (1877-1945), die in 1931 in Wonosobo was beroepen (bron: Ridderbos, 

Nederlandse predikanten (http://www.hdc.vu.nl/nl/Images/predikanten_website_HDC_tcm215-239153.pdf; geraadpleegd 26 janu-
ari 2016).

42 Klap, ‘Diet Kramer’.
43 Begin 1944 werd het Japanse Civiel Bestuur in de burgerkampen vervangen door Japans Militair Bestuur, wat over het algemeen een 

aanscherping van de kampregels betekende (Scheffers, ‘“The accomodations are comfortable”’).
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– er vond twee keer per dag een langdurig appel plaats waarbij alle geïnterneerden zich moesten 
verzamelen en hun namen werden afgeroepen, waardevolle spullen als muziekinstrumenten, elek-
trische apparaten en zaklantaarns (‘flash-lights’) moesten worden ingeleverd, terwijl de straffen van 
vrouwen die in de ogen van de Japanners iets verkeerd hadden gedaan, strenger werden. Ook mocht 
de kapel niet meer worden gebruikt en mochten er geen gordijnen meer op de slaapzalen hangen, 
met als gevolg dat iedereen naar binnen kon gluren. Onder het motto ‘wie eet, zal werken’ moest er 
overdag verplicht worden gewerkt, zoals de tuin schoffelen, het zogenaamde ‘patjollen’. Vanaf tien 
uur ’s avonds moest iedereen in bed liggen en er moest worden wachtgelopen. 

Eind februari 1944 ontstond er veel beroering in het kamp toen zeven jonge meisjes werden 
geselecteerd om meegenomen te worden naar een van de Japanse militaire bordelen. Aagje te Velde 
beschrijft hoe er voor hen een bidstonde werd georganiseerd. Zij veronderstelt dat die heeft gehol-
pen, want de geselecteerde meisjes werden de volgende dag niet, zoals klaarblijkelijk de bedoeling 
was geweest, opgehaald. Een van de zeven meisjes was de toen bijna zeventienjarige Frouke Fonteyn, 
met wie Te Velde soms monopolie speelde. Frouke lijkt dus aan een gruwelijk lot te zijn ontkomen. 
Naar aanleiding van deze gebeurtenissen werden door dokter Hörchner voorlichtingsavonden voor 
meisjes vanaf zestien georganiseerd, die zeer werden gewaardeerd.44 

Kort na deze gebeurtenissen kreeg Diet Kramer van Frouke Fonteyn het verzoek in haar poëzie-
album te schrijven. In haar karakteristieke handschrift – regelmatig maar ook haast verradend – 
schreef ze op 3 maart 1944 voor ‘Beste Frouke’:

Op een leeftijd, die voor de meesten van ons genoegen en zorgeloosheid betekende, heb jij veel ellende leren 
kennen; je hebt angst leren kennen, zorg voor je ouders, verdriet om hen, die je zeer lief zijn. Vergeet niet die 
dingen waarom je hier hartelijk gelachen hebt; vergeet de liefde en de genegenheid niet, die ook hier om je 
heen waren, maar durf ook de herinnering vast te houden aan de bittere tranen, die je hier geschreid hebt. 
Liefde, kameraadschap, gevoel voor humor zijn belangrijk, maar de wijze waarop wij ons eerste, grote en 
waarachtige verdriet verwerken, is beslissend voor ons gehele leven. Dat de maanden in Ambarawa mee 
zullen werken om van jou een mens te maken met geestelijke diepgang, met eerlijkheid tegenover jezelf en 
barmhartigheid en begrip tegenover anderen, dát hoop ik en dat vermoed ik, beste kind.45 

In de tekst, die is ondertekend met ‘je Diet Muller-Kramer’, wordt niet specifiek verwezen naar de 
angst die Frouke Fonteyn moet hebben gevoeld toen ze door de Japanners werd geselecteerd als een 
van de meisjes die geschikt werden bevonden voor het bordeel. Diet Kramer noemt de angst, zorg en 
verdriet met betrekking tot het kampleven in algemene termen. Toch kan niet worden uitgesloten 
dat ze deze specifieke situatie bij het schrijven voor ogen heeft gehad. Daarnaast weerspiegelt haar 
bijdrage de waarden die ook aanwezig zijn in boeken als De Bikkel en Roeland Westwout. Zo wijst ze 

44 Dat Frouke Fonteyn werd geselecteerd voor een Japans bordeel is vermeld in het kampdagboek van A.G.J. te Velde (NIOD, Neder-
lands-Indische dagboeken en egodocumenten, archiefnr. 401, inventarisnrs. 241). In het interview met Froukje van der Burg-Fonteyn, 
d.d. 27 juli 2012, is het onderwerp evenwel niet ter sprake gekomen. Pogingen om daarna opnieuw met haar in contact te komen zijn 
gestrand. Mevrouw Gatzen-Furie, een voormalig geïnterneerde van St. Louis die reageerde op een oproepje in Aanspraak (december 
2012), bevestigde dat Frouke Fonteyn destijds was geselecteerd voor een Japans bordeel (telefoongesprek, d.d. 28 november 2012).

45 Interview Froukje van der Burg-Fonteyn, d.d. 27 juli 2012.
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haar kampgenootje erop dat het belangrijk is om uit te groeien tot een eerlijk en barmhartig mens 
met diepgang. Hoe ziek en verzwakt Diet Kramer destijds ook was, toen ze in het album van Frouke 
Fonteyn schreef, was ze blijkbaar wel in staat tot het overbrengen van de haar zo eigen boodschap 
aan een jongere in benarde omstandigheden. Opvallend is de door haar boven de tekst vermelde 
plaatsaanduiding, die voorafgaat aan de datering ‘3/3/44’: ‘Concentratiekamp “San Louis”’. Het 
gebruik van de term ‘concentratiekamp’, die een zwaardere lading heeft dan ‘beschermingskamp’ of 
‘interneringskamp’, lijkt een aanwijzing voor het gevoel van afschuw dat Diet Kramer moet hebben 
gehad met betrekking tot haar gevangenschap.

Op 5 maart 1944, twee dagen nadat Diet Kramer in het poëziealbum had geschreven, vierde Frouke 
Fonteyn haar zeventiende verjaardag. In haar album noteerde ze wie haar die dag feliciteerden en 
van wie ze een cadeautje kreeg, notities die laten zien dat in het kamp ondanks alle ellende aandacht 
was voor persoonlijke hoogtijdagen en dat de vrouwen met de beperkte middelen die ze tot hun 

In kamp St. Louis schreef Diet Kramer 
in het poëzie album van Frouke Fonteyn 
( JV).
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beschikking hadden van die gelegenheden toch iets feestelijks probeerden te maken. De namen van 
Diet Kramer en haar kinderen zijn in de overzichten van felicitaties en cadeautjes ook vermeld. Van 
Diedie kreeg Frouke bloemen en van Lex een zelfgemaakte duikelaar. Diet Kramer verraste de jarige 
met ‘een mooi hoorn doosje met zilverbeslag’. ‘Dat was zogenaamd djokjazilver’, aldus Froukje van 
der Burg-Fonteyn, wier vader voor de internering een juwelierszaak in Jogjakarta had. ‘Diet Kramer 
vertelde erbij dat het doosje het boordenknoopdoosje van haar man was.’46 

Tekenend voor de veranderingen na de komst van het Japanse legerpersoneel is het feit dat vanaf 
27 maart officieel werd gesproken over interneringskamp, terwijl daarvoor nog de term bescher-
mingskamp gangbaar was. De geïnterneerden werden nu als krijgsgevangenen behandeld. Een grote 
verandering was verder dat de scheiding tussen mannen en vrouwen nog strikter werd, waardoor de 
aanwezige oudere echtparen nog maar weinig contact met elkaar konden hebben.

Op 31 maart 1944 werd de toko gesloten, wat meer schaarste aan voedingsmiddelen bete-
kende. In aansluiting daarop mocht er op de kamers ook niet meer worden gekookt en werden 
de houtskoolpotten afgenomen. Men was nu geheel aangewezen op de gezamenlijke keuken, die 
steeds  kariger maaltijden verstrekte en vooral ook eenzijdiger – kleine porties rijst, weinig suiker en 
nagenoeg geen vruchten. Heel af en toe kwam er voedselhulp van het Amerikaanse Rode Kruis. De 
aldus aangevoerde blikjes corned beef, boter, koffie, kaas en bouillonpoeder werden verdeeld. Aagje 
te Velde noteerde dat de honger steeds erger werd. 

Een gevolg van de schaarste was dat er in het kamp volop werd gestolen. Dat gold niet alleen 
voor levensmiddelen, ook kleding moest angstvallig worden bewaakt. Regelmatig werd het wasgoed 
van de lijnen gestolen. Dat overkwam ook Diedie Muller, die een mooie, donkerblauwe jurk met 
ruches had meegenomen naar het kamp. Ze was er trots op. Op zeker moment waste ze de jurk, 
waarna ze hem liet drogen voor het tuimelraam. ‘De jurk is toen gestolen. Ik had daarna niks meer 
om aan te trekken en liep bijna naakt rond, wat overigens niet zo erg was in de tropen. Schoenen had 
ik ook niet. We hadden steeds minder spullen.’47 

Alles bij elkaar werden de leefomstandigheden in het kamp steeds zwaarder, vooral ook door-
dat er in juni en augustus 1944 vanuit andere kampen grote aantallen nieuwe mensen arriveerden, 
als gevolg van het feit dat de Japanners de geïnterneerden zoveel mogelijk wilden concentreren in 
grotere kampen. Inmiddels was namelijk duidelijk dat er rekening moest worden gehouden met 
een landing van de geallieerden en de Japanners wilden koste wat koste voorkomen dat er contacten 
werden gelegd tussen de geallieerden en de kampbewoners. Met de concentratie in enkele grote 
kampen kon bovendien worden bespaard op bewakingspersoneel.48 Zo kwam er in juni 1944 in 
St. Louis een internationale groep van driehonderd mensen bij – Franse, Engelse, Poolse, Zweedse, 
Noorse, Russische, Armeense, Hongaarse, Nederlandse en Indische vrouwen en kinderen. De komst 
van de nieuwe kampbewoners betekende onder meer dat de ijzeren bedden werden vervangen door 

46 Interview Froukje van der Burg-Fonteyn, d.d. 27 juli 2012. Kort na het interview vond een ontmoeting plaats tussen Diedie Muller en 
Froukje van der Burg-Fonteyn, waarbij de laatste het door haar bewaarde boordenknoopdoosje aan Diedie Muller gaf met de bedoeling 
dit door te geven aan Lex Muller. 

47 Interview Diedie, Lex en Ingrid Muller, d.d. 14 september 2012.
48 Touwen-Bergsma, De Japanse bezetting, 1101.
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getimmerde britsen, de beschikbare ruimte voor iedereen nog geringer werd en de verstrekte maal-
tijden nog schraler werden. 

Hoe doorstonden Diet Kramer en haar kinderen dit alles? Hoe ging het met hun gezondheid? 
Hoorden ze weleens wat van Wim Muller? Om met dat laatste te beginnen, in haar kampverslag 
noteerde Diet Kramer dat ze in St. Louis enkele kaarten van haar man heeft gehad, waarop hij onder 
meer naar de kinderen vroeg. 

Later hoorde ik niets meer en werd me gemeld dat hij “vermist” werd (ongeveer tijdens de overgang van de 
benteng naar kamp Tjimahi); zijn nummer was uit de administratie verdwenen. Ik vreesde toen het ergste 
en leefde met de gedachte hem niet meer te zien. 

Er was dus grote onzekerheid over het lot van Wim Muller. Daarnaast waren er verschillende 
gezondheidsproblemen. In haar notities is te lezen dat Diet Kramer toen ze in St. Louis zat – in 
de periode augustus 1943 – september 1944 – driemaal is opgenomen op de ziekenzaal in verband 
met ‘steenpuisten, amoeben dys. [= dysenterie], malaria’. Over Diedie en Lex noteerde ze dat die 
malaria, ‘bac. dys.’ [= bacteriële dysenterie] en waterpokken hebben gehad. In de herinnering van 
Diedie Muller was haar moeder dikwijls ziek. Heel wat keren lagen zij en Lex tevergeefs op hun brits 
op hun moeder te wachten. Soms kregen ze suiker en dat spaarden Diedie en Lex dan in een blik 
voor haar op.49 

Als haar moeder ziek was, moest Diedie voor haar en Lex zorgen. Ze moest ook de was doen. 
Diedie voelde het als een grote verantwoordelijkheid, alsof zij de moederfiguur was. Maar achteraf 
denkt ze dat het zorgen haar redding is geweest: ‘Ik had een taak.’ Aan de ziekenboegopname op 
4 augustus 1944 heeft ze een specifieke herinnering. 

Ik voelde me heel erg verantwoordelijk en dacht dat ik het niet goed had gedaan, dat mijn moeder daar-
door ziek was geworden. Ik wilde niet dat mijn moeder naar de ziekenboeg ging en heb vreselijk gegild. 
Mijn moeder zei toen dat ik me niet schuldig hoefde te voelen. Ze gaf me het bijbeltje dat zij in 1926 van 
haar vader had gekregen toen ze belijdenis deed. Ook zei mijn moeder dat de nonnen in de ziekenboeg wel 
voor haar zouden zorgen. Die waren ervoor opgeleid. Dat stelde me gerust. Het bijbeltje zei me trouwens 
niks. De nonnen zeiden dat ik er maar wat uit moest gaan leren, bijvoorbeeld alle zonen van Jacob. Ik ken 
ze nu nog.50 

Door het vele ziekzijn kon Diet Kramer vrijwel geen corveetaken doen. Diedie deed ze wel, ‘maar ik 
kreeg er niks voor’. Volgens haar waren Lex en zij heel suffig. ‘We speelden niet veel. Je zat maar te 
wachten tot je eten kreeg aangeboden. We waren altijd met eten bezig’, aldus Diedie. 

49 Interview Diedie, Lex en Ingrid Muller, d.d. 14 september 2012.
50 Interview Diedie, Lex en Ingrid Muller, d.d. 14 september 2012.

0260_Duiff_DietKramer.indb   311 02-02-18   09:55



312

Achter in het kamp was een moerassig stukje waar postelein groeide. Dat gingen we ’s avonds als het een 
beetje donker was stelen. Ik heb ook weleens sigaretten, die mijn moeder af en toe kreeg – van wie of hoe 
is niet bekend, mogelijk zaten de sigaretten bij een van de Rode Kruis-zendingen met levensmiddelen – 
geruild tegen een extra hapje voor mijn moeder. 

Herinneringen heeft ze ook aan het harde brood: ‘Er was een bakkersvrouw die het brood ver-
mengde met gesmolten kaarsvet, dan werd het zachter. Je moest het dan snel op eten, anders was het 
weer hard. Het was de enige manier om het brood naar binnen te krijgen.’ 

Een andere herinnering over voedsel betreft een aanvaring met een medebewoonster. Op een 
dag vroeg een zekere ‘tante Sjaan’, die tegenover hen lag, Diedie om acht lepels suiker. Diedie wei-
gerde dat, waarna de vrouw de suiker stiekem pakte. Diedie is er nog verontwaardigd over. Eenmaal 
terug in Nederland wilde Sjaan een keer langs komen. Diet Kramer vond dat goed, maar Diedie 
wilde haar niet zien en legde haar moeder de reden uit. Die geloofde het verhaal van haar dochter 
niet, wat Diedie doet verzuchten: ‘Ze was een moeilijke vrouw hoor.’51

De herinneringen van Diedie Muller roepen van Diet Kramer het beeld op van een zeer ver-
zwakte vrouw die weinig zorg kon bieden aan haar kinderen. Na de oorlog vertelde ze hierover in een 
interview in Moeder. Soms was ze zo moe geweest, ‘dat ze niets liever doen wilde dan alle weerstand 
opgeven en wegzinken in de zwarte ruimte van den dood’. Maar dan waren er haar kinderen, die haar 
soms even mochten opzoeken op de ziekenzaal en die dan de opdracht kregen vrolijk te kijken, ‘want 
moeder heeft het al moeilijk genoeg’. Haar kinderen vertoonden bewonderenswaardig gedrag, aldus 
Diet Kramer. Ze werden ‘barmhartig als volwassen menschen, die zich bewust zijn van hun plicht. 
Ze schakelden zichzelf volkomen uit om met hun hongerige bodies te sloven voor  moeder…. Ze 
waren arm aan iedere vreugde, die het kind-zijn zoo goed maken, dat men er in alle verdere jaren van 

51 Interview Diedie, Lex en Ingrid Muller, d.d. 14 september 2012.

In 1944 gaf Diet Kramer haar bijbeltje aan dochter 
 Diedie (DM).
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het leven heimwee naar heeft.’ Door het zien van haar kinderen besefte Diet Kramer dat ze een taak 
had, ook omdat de kinderen straks misschien zonder vader verder zouden moeten.52

Ondanks de vele gezondheidsproblemen wekte Diet Kramer bij sommige van haar kamp genoten 
in St. Louis de indruk een sterke vrouw te zijn. Zo noemt ex-geïnterneerde mevrouw Gatzen-Furie 
(* 1915) Diet Kramer ‘flink’. Net als Diet Kramer rookte ze. ‘We liepen dan achter elkaar aan en 
raapten elkaars peuken op. Dat gaf een band.’53

Zoals vermeld, werd het vrouwenkamp St. Louis in september 1944 opgeheven. De aanwezige 
vrouwen en kinderen (van wie de jongens tot en met elf jaar) werden verdeeld over twee andere 
kampen, Kamp I en Banjoebiroe XI, waarbij men kon aangeven welk kamp de voorkeur had. Diet 
Kramer koos blijkbaar voor de verhuizing naar de tweede mogelijkheid, want in haar kampnotities 
is vermeld dat zij en haar kinderen op 16 september 1944 – een onjuiste datum, want in vrijwel alle 
relevante kampliteratuur is als verhuisdatum 19 september 1944 vermeld – verhuisden naar Banjoe-
biroe, een gehucht 25 kilometer ten zuiden van Ambarawa. Frouke Fonteyn ging met haar moeder 
naar Kamp I. In haar poëziealbum schreef een van haar kampgenoten op 15 september 1944 een vers 
met de veelzeggende titel ‘We gaan weer uit elkaar’. Ernaast staat een handtekeninglijst van andere 
kampbewoners, onder wie Diet Muller-Kramer, die ook de namen van Diedie en Lex noteerde.54 

Banjoebiroe XI
In Banjoebiroe waren verschillende interneringskampen. Diet Kramer en haar kinderen kwamen 
terecht in Banjoebiroe XI, dat was gevestigd in een afgelegen, oud kazernecomplex van het KNIL. 
Wegens achterstallig onderhoud was het in 1925 afgekeurd voor militaire doeleinden. In mei 1940 
was het verwaarloosde complex door het Nederlands-Indische gouvernement in gebruik genomen 
als interneringskamp voor gevangengenomen NSB’ers en Duitsers. Vervolgens werd de ommuurde 
en met prikkeldraad en gedèk omheinde kazerne vanaf december 1942 door de Japanners gebruikt 
voor de internering van vrouwen, kinderen en oude mannen uit Jogjakarta en omgeving. Tegenover 
het weinig comfortabele complex, dat uit drie grote gebouwen met daartussen een aantal loodsen 
bestond, stond op zo’n 300 meter afstand een gevangenis voor zwaargestrafte Javanen, de zoge-
naamde ‘boei’. Vanaf augustus 1943 was deze gevangenis ook een interneringskamp, Banjoebiroe 
X. Onder erbarmelijke omstandigheden werden hier geïnterneerden gehuisvest, eerst mannen, later 
oude mannen en jongens alsmede vrouwen en kinderen.55 

Het eerste jaar – vanaf Kerst 1942 tot en met 1943 – waren de omstandigheden in Banjoebiroe 
XI nog redelijk geweest, aldus Hooykaas-van Leeuwen Boomkamp, die met haar kinderen en zuster 
Tineke in dit kamp terecht was gekomen. Ze schrijft dat er nog voldoende eten was geweest, onder 

52 A.M.S., ‘Diet Kramer’, Moeder.
53 Telefoongesprek met mevrouw Gatzen-Furie, d.d. 28 november 2012. 
54 Terwijl aanvankelijk jongens boven de zestien jaar naar een mannenkamp moesten, gold dat vanaf september 1944 al voor jongens vanaf 

twaalf jaar. Vanaf januari 1945 werd deze leeftijd nog verlaagd naar tien jaar. Ook de mannen boven de zestig jaar, die in het vrouwenkamp 
waren opgenomen, moesten verhuizen. Van Eldik-van den Berg e.a., Drie dagboeken; Hooykaas-van Leeuwen Boomkamp, Vrouwenkamp op 
Java, 38. Interview Froukje van der Burg-Fonteyn, d.d. 27 juli 2012. De naam Banjoebiroe betekent ‘blauw water’, wat waarschijnlijk is afge-
leid van het nabijgelegen meer dat aan een groot moerasgebied grensde, de Rawah Pening (bron: Voorneman, ‘Leven in een vrouwen kamp’).

55 Bron: www.indischekamparchieven.nl (geraadpleegd 8 februari 2016). Voor algemene informatie over interneringskamp Banjoebiroe 
XI is ook gebruik gemaakt van Voorneman, Banjoe Biroe XI. En verder: Hooykaas-van Leeuwen Boomkamp, Vrouwenkamp op Java; 
Voorneman, ‘Leven in een vrouwenkamp’; Van Eldik-van den Berg e.a., Drie dagboeken. 
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meer eieren, fruit en suiker. Er waren kaarten met ‘papieren geldmunten’ geweest waarvoor dagelijks 
iets lekkers kon worden gekocht. Voor het zware werk waren er in die eerste periode overdag ‘ koelies’ 
– inheemse arbeiders – in het kamp gekomen, die ’s avonds weer vertrokken. Ook waren tal van 
activiteiten georganiseerd, bridge, cursussen, lezingen, dansavonden, onderwijs – er was zelfs een 
hbs opgericht, maar die was al na twee weken verboden. 

Net als in St. Louis was de situatie moeilijker geworden vanaf januari 1944, toen het militaire 
bestuur de plaats had ingenomen van het Japanse civiel bestuur. Ook in Banjoebiroe XI waren veel 
corvees ingevoerd, waarvan Hooykaas-van Leeuwen Boomkamp een aantal nuttig noemt, zoals 
groente schoonmaken, het verplegen van zieken en de schoonmaakklussen. Andere worden door 
haar beschreven als volstrekt nutteloos, zwaar en buitengewoon vernederend. Ze spreekt van ‘pest-
corveeën’. Daartoe behoorde bijvoorbeeld het sprietencorvee, wat inhield dat de vrouwen elke dag 
een paar uur sprieten moesten trekken tussen de veldkeien op het terrein en later ook op de rest 
van het kampterrein tussen de barakken en zelfs op stukken buiten het kamp. Als beloning werd 
een beetje extra rijst in het vooruitzicht gesteld. Zeer vernederend was na de komst van de Japanse 
militairen ook de verplichte hormat, het betonen van respect. Hooykaas-van Leeuwen Boomkamp: 

Wanneer een Nip in de buurt kwam, moest de eerste, die hem in de gaten kreeg, kiotské roepen. Daarop 
schoot ieder in de houding, pink op de naad van de rok! Pannetje of breiwerk vooral eerst neerleggen. 
Kwam de Jap naderbij, dan schreeuwde zij, die de leiding nam: Kéré! En bogen we allen: vijf en veertig 

Plattegrond van kamp Banjoebiroe XI (collectie Jeanette Parma-Boomgaard).
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graden. Dan klonk het bevel: Naoré. Dat beduidde, dat de buiging voorbij was, maar dat je netjes moest 
blijven staan. Jasmé betekende de bevrijding. 

De hormat was echter nooit goed. ‘We hebben het nooit kunnen of willen leren. Dan kwam er straf-
corvée of er vielen klappen.’ Het ergste vond Hooykaas-van Leeuwen de inspecties, want dan werd 
er nog meer op gelet dat alles volgens de regels ging.56

Een nieuwe maatregel was ook dat vanaf 1944 vrijwel geen toestemming meer werd verleend 
voor een bezoek aan een ziekenhuis of tandarts buiten het kamp. Om de ernstig zieken toch zo goed 
mogelijk te verplegen was een kampziekenhuisje ingericht rond het zogenaamde Geitenweitje. 

In februari-maart 1944 waren net als in St. Louis in verband met de komst van nieuwe geïnter-
neerden de ijzeren bedden vervangen door britsen, met als gevolg dat de oorspronkelijke 380 kamp-
bewoners nog minder privacy hadden gekregen. Alles wat het kamp nog een enigszins huiselijk 
karakter had gegeven, was verwijderd. In juni en augustus waren er vervolgens groepen uit Malang 
en Bandoeng gekomen. Niet alleen was daardoor de ruimte per persoon op de britsen nog minder 
geworden en moest de voedselvoorraad met nog meer mensen worden gedeeld, ook brachten de 
nieuwe bewoners ongedierte en ziektes mee, wandluizen, kinkhoest, bacillaire dysenterie. Een groot 
probleem was tevens het gebrek aan water. Het beschikbare water was volgens de Japanners in de 
eerste plaats voor de velden bestemd, en als er wat overbleef ‘voor de “tempat babi, het varkenshok”. 
Dat waren wij.’ Het gevolg hiervan was dat er kraanwachten werden ingesteld en dat de vrouwen 
urenlang in de rij moesten staan voor een emmertje water.57

Toen Diet Kramer en haar kinderen op 19 september 1944 per vrachtauto naar Banjoebiroe XI 
verhuisden, zullen ze nog maar weinig van hun oorspronkelijke spullen hebben gehad. De bagage 
was namelijk beperkt tot wat men zelf kon dragen. Ze kregen een plaats toegewezen in de kazerne, 
aldus Tony van der Horst-den Hoed, die in een van de loodsen zat.58

Aannemelijk is dat Diet Kramer de omstandigheden in het nieuwe kamp als weinig rooskleurig 
zal hebben ervaren. De meeste geïnterneerden in Banjoebiroe XI hadden niet meer dan een klein 
stukje brits met een ‘bultzak’, die dienstdeed als matras, een klamboe als afscheiding, en onder de 
brits enige bergruimte. Men leefde opeengepakt waardoor er veel spanningen en conflicten waren. 
De voedselsituatie was zeer zorgelijk en voortdurend lagen er ziektes op de loer. In St. Louis waren 
de omstandigheden zwaar geweest, maar die in Banjoebiroe XI waren nog moeilijker. De mensen 
uit St. Louis, zo’n 120, waren dan ook weinig gelukkig met de verhuizing en dat lieten ze merken 
ook. Een aanwijzing hiervoor is te vinden in het dagboek van Hooykaas-van Leeuwen Boomkamp: 

De nieuwe mensen vinden ons gedeprimeerd. Gelukkig is er een stel aardige, flinke zendingszusters bij, waar-
onder zuster Prins, ons welbekend! En ook dr. Hörchner is een aanwinst. Maar verder maken die  nieuwelingen, 

56 Hooykaas-van Leeuwen Boomkamp, Vrouwenkamp op Java, 17, 29.
57 Ibidem, 37.
58 Telefoongesprek Tony van der Horst-den Hoed, d.d. 10 juni 2012, naar aanleiding van een oproepje in Moesson, juni 2012.
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die bovendien honds ontevreden zijn, ’t kamp voor ons niet gezelliger. We hebben geen  animo meer kennis 
te maken. Die in juni uit de boei kwamen, waren tenminste enthousiast over de verandering. 

Een andere dagboekschrijfster – mevrouw C. de Koning-de Kiefte, die eerst in Banjoebiroe X (de 
boei) had gezeten – noteerde dat de nieuwelingen uit St. Louis maar zaten te vertellen over hun 
ideale kamp, met tegelvloeren, fatsoenlijke badkamers en wc’s. En dat ze zelf mochten koken en 
bruine bonen en pinda’s hadden meegenomen. Banjoebiroe XI ervoeren ze als stallen. Zelf had ze 
de verhuizing van de boei naar Banjoebiroe XI op 10 juni 1944 als een verbetering ervaren. ‘Wat is 
alles betrekkelijk’, is haar conclusie.59

In november 1944 kwamen er weer nieuwe groepen mensen bij, wederom uit Bandoeng. Hooy-
kaas-van Leeuwen Boomkamp beschrijft de situatie als een dreigende catastrofe: 

We lágen al zo nauw, we hádden al tekort aan water, de W.C.’s vervuilden, de keuken kon ’t niet aan. (…) De 
galerijen werden met vlechtwerk zo wat dichtgespijkerd, overal werden deuren uitgelicht om, op schragen 
gelegd, als slaaptafels te dienen. En natuurlijk moesten we weer inschuiven, we hadden nog 46 à 48 cm. per 
persoon, Je kon ’s nachts niet omkeren zonder tegen je buurvrouw aan te stoten. Het werd een noodtoestand.

Iedereen besefte dat de opeenhoping van ondervoede mensen – er waren nu bijna 2400 kamp-
bewoners – in combinatie met het watergebrek en de aanwezigheid van ziektekiemen levensgevaar-
lijk was. Een catastrofe bleef echter uit, aldus de schrijfster, mede doordat het kamp beschikte over 
artsen en verpleegsters, ‘kranige vrouwen, aan wie wij veel te danken hebben’.60

Er waren enkele lichtpuntjes. Zo was er een jonge Javaanse heiho die medelijden had met de 
geïnterneerden en af en toe koekjes en vruchten bracht en soms zelfs gebakken eieren. Verder was er 
van december 1944 tot mei 1945 in het kamp een clandestiene radio, die was meegenomen door een 
vrouw uit Bandoeng. Via een kleine groep vrouwen die ervan op de hoogte waren, verspreidde het 
actuele oorlogsnieuws zich over het kamp. Daardoor wisten de vrouwen van het Ardennenoffensief 
in december 1944 en hoorden ze in mei 1945 dat Nederland was bevrijd. Omdat de Japanners toen 
begrepen dat er een radio in het kamp was, werd deze vervolgens vernietigd.61 

Ondanks alle verschrikkingen organiseerden de vrouwen verschillende activiteiten. Zo werd  
– het samenscholings- en zangverbod trotserend – Kerst 1944 gevierd. Op een van de zalen werd op 
Eerste Kerstdag zelfs ‘Ere zij God’ gezongen. Het Japanse kamphoofd, dat op het geluid af kwam, 
werd daarbij geconfronteerd met een groep vrouwen die eerst hun lied afmaakten en daarna voor 
de Japanner bogen. ‘God ging voor!’, schrijft Anne Rietkerk-Houthuyzen in Aanspraak. Ook wer-
den er – weliswaar voor kleine groepen – nog stiekem lezingen georganiseerd en werd er onderwijs 
gegeven. ‘(…) wie eenmaal had ontdekt, wat geestelijke arbeid je boven de grauwe ellende van alledag 
uithaalde, bleef daaraan vasthouden’, aldus Hooykaas-van Leeuwen Boomkamp, die nauw betrok-

59 Dagboek J.H. Hooykaas-van Leeuwen Boomkamp (NIOD, Nederlands-Indische dagboeken en egodocumenten, archiefnr. 401, nr. 
inven tarisnr. 88); Van Eldik-van den Berg e.a., Drie dagboeken.

60 Hooykaas-van Leeuwen Boomkamp, Vrouwenkamp op Java, 37.
61 Ibidem, 41-42.
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ken was bij dergelijke activiteiten en onder meer Latijn gaf. Een van de onderwijzeressen die stiekem 
haar vak uitoefende was Ans Lincklaen Arriëns, die onder meer Diedie Muller tot haar leerlingen 
mocht rekenen.62

Op zondag 25 januari 1945 gebeurde er iets bijzonders, door Hooykaas-Van Leeuwen Boomkamp 
‘een wonder’ genoemd: de vrouwen zagen een vliegtuig met een Nederlandse vlag erop rondjes 
draaien boven het kamp en boven de boei. Boven Banjoebiroe X werden pamfletten losgelaten, 
waarvan er overigens geen enkele in Banjoebiroe XI terechtkwam. Uit deze gebeurtenis werd hoop 
geput op een spoedige bevrijding. Daarvan was echter geen sprake. Het vliegtuig was een bemoe-
diging geweest, meer niet. De kampbewoners waren diep teleurgesteld. Ondertussen verslechterde 
de toestand in het kamp meer en meer. Brood werd nog maar zeer sporadisch verstrekt en het rijst-
rantsoen daalde naar tachtig gram per persoon per dag. Daarnaast werd zogenaamde ‘blubberpap’ 
uitgedeeld, dat eruitzag als stijfsel. Bij elkaar was de voedingswaarde van het dagelijkse rantsoen niet 
meer dan achthonderd calorieën. Om het verstrekte voedsel aan te vullen werden er slakken gezocht. 
De gevonden slakken, die rijk aan eiwitten waren, waren vooral bestemd voor de zieken. Alleen men-
sen die een briefje van de dokter hadden, kregen een portie, aldus Hooykaas-van  Leeuwen Boom-
kamp. Dat laatste wordt bevestigd door Diedie Muller, die ook verschillende keren slakken zocht. 
Naast slakken werden er cocons van rupsen gegeten evenals kikkers en vogels. Alles wat eetbaar was, 
werd gebruikt. En heel af en toe kwam er een voedselzending van het Rode Kruis. De verdeling ervan 
liet soms echter zeer lang op zich wachten en verliep bovendien niet altijd eerlijk.63 

In de kampnotities van Diet Kramer is te lezen dat ze ook in Banjoebiroe verschillende malen ziek 
was. In ieder geval twee keer werd ze in het ziekenhuis opgenomen, in december 1944 vanwege 
‘typheuze koortsen’ en in april 1945 in verband met malaria en hongerbuikloop. De eerste keer 
vond de opname mogelijk plaats in een ziekenhuis buiten het kamp, de tweede keer zal ze in het 
kampziekenhuisje op het Geitenweitje zijn opgenomen. Net als in St. Louis waren Diedie en Lex 
ook in Banjoebiroe hierdoor regelmatig op zichzelf aangewezen. 

Vermoedelijk waren er enkele vrouwen die een oogje in het zeil hielden als Diet Kramer te ziek 
was om naar haar kinderen om te kijken. Een van die volwassenen was wellicht Peter van ’t Sant, 
die vanwege tuberculose apart in een kamer woonde. Met haar bouwde Diet Kramer een hechte 
vriendschap op en ook voor haar kinderen, die haar ‘tante Peter’ noemden, was ze een vertrouwde 
figuur. Dat er sprake was van een sterke verbondenheid tussen de twee vrouwen blijkt onder meer 
uit het feit dat Diet haar ‘Pietje’ of ‘Petertje’ noemde, namen die ze ook gebruikte in de brieven die 

62 [Anoniem], ‘Kerst in het kamp’, Aanspraak (december 2012) 16-19; telefoongesprek Tony van der Horst-den Hoed, d.d. 10 juni 2012; 
Hooykaas-van Leeuwen Boomkamp, Vrouwenkamp op Java, 38-42; e-mail van voormalig geïnterneerde Marion Pollard-Linklaen 
 Arriëns, d.d. 28 november 2012.

63 Hooykaas-van Leeuwen Boomkamp, Vrouwenkamp op Java, 48-50. Blubberpap werd gemaakt van het tapiocameel ofwel Asiameel; de 
pap was veelal van een slechte kwaliteit en zat dikwijls vol maden. Interview Diedie, Lex en Ingrid Muller, d.d. 14 september 2012.
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ze na de oorlog aan familie en vrienden stuurde. Nog meer intimiteit suggereert de naam ‘Pietjewiet’, 
waarmee ze Peter van ’t Sant aansprak in aan haar gerichte brieven.64 

In ieder geval was de vriendschap met Peter van ’t Sant belangrijk voor Diet Kramer tijdens de 
internering. In ‘Kort geding’ beschrijft ze deze als ‘de eerste werkelijke zuivere vriendschap’. En aan 
Riek Bakker-Dik schreef ze in 1948 dat haar vriendin, die gelukkig helemaal was genezen, haar in het 
kamp ‘zo’n beetje drijvende’ had gehouden. Daarbij vermeldde ze dat Peter van ’t Sant een katholieke 
achtergrond had, ‘doch sinds lang los van de kerk’. Blijkbaar stond dat de vriendschap niet in de weg 
want ze konden ‘over veel dingen heel goed praten’. De vriendschap lijkt ook praktische voordelen 
te hebben gehad. Zo konden Diet en de kinderen in juni 1945 bij Peter van ’t Sant  intrekken. Voor-
stelbaar is dat de gezondheidsproblemen van Diet Kramer hierbij een rol hebben gespeeld en dat 
kamparts Johanna Hörchner heeft bemiddeld bij de toestemming voor deze verhuizing. 

Vanzelfsprekend bleef het contact tussen beide vrouwen niet onopgemerkt voor de andere 
geïnterneerden. In een telefonisch interview noemde ex-geïnterneerde Threes Adam-Eigenstein de 

64 Wilhelmina Berdina van ’t Sant-Boortman (1902-1981) was op 27 december 1942 geïnterneerd. Haar man Johan Christoffer  Wilhelm 
van ’t Sant (1897-1943) zat in een mannenkamp in Birma. Haar zoon Pim (1925-1983) zat in het mannenkamp Tjimahi (telefoon-
gesprek met Kitty van ’t Sant-Takens, schoondochter van Peter van ’t Sant, d.d. 4 april 2013). De naam ‘Pietje’ had Peter van ‘t Sant te 
danken aan een sinterklaassurprise van haar zoon Pim in de vorm van een kanariepietje, waarbij gerefereerd werd aan haar gele blouse en 
haar lidmaatschap van een zangkoor.

Door een Nederlands vliegtuig gemaakte luchtfoto van kamp Banjoebiroe 11, januari 1945 (collectie Nederlands Instituut 
voor Militaire Historie). 
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vriendschap tussen Diet Kramer en Peter van ’t Sant evenals het feit dat de twee vrouwen en Diedie 
en Lex op zeker moment samenwoonden.65 

Kampschetsen
Behalve de vriendschap met Peter van ’t Sant lijkt ook het schrijven Diet Kramer in het kamp op de 
been te hebben gehouden. ‘Als ik honger had, schreef ik’, vertelde ze in 1947 in een interview. Ze was 
daarin zeker niet de enige, zo blijkt uit het proefschrift van Esther Captain. Zo hielden veel geïnter-
neerden een dagboek bij om zich enigszins vrij te kunnen voelen, ‘een vrijplaats om frustraties te 
uiten, onvrede te onderzoeken, de eigen persoonlijkheid verder te ontwikkelen en emotionele groei 
na te streven’. Schrijven had daarmee een therapeutische functie.66 

Wellicht versterkten de schrijfactiviteiten het beeld dat Diet Kramer opriep bij sommige van 
haar kampgenoten. Onder hen was Anne Houthuyzen, die acht jaar was toen ze werd geïnterneerd: 
‘Ze [Diet Kramer] had kort bruin haar en leek een beetje op een man. Als kind leek ze me een 
sterke vrouw toe die altijd aan het schrijven was. (…) Ik had ontzag voor haar.’ Joost van Bode-
gom (* 1936) heeft zelf geen herinneringen aan Diet Kramer, maar zijn moeder had hem verteld 
dat Diet Kramer een eenzaam leven leidde, weinig toegankelijk was en moeilijk leefde, zowel voor 
zichzelf als voor anderen. De in 1931 geboren Tony van der Horst-den Hoed noemt Diet Kramer 
imposant, een vrouw ‘die door iedereen met eerbied werd bejegend’. Zij herinnert zich ook dat Diet 
Kramer schreef en verhalen voorlas in het kamp. Een specifieke herinnering heeft ze wat dat betreft 
aan Kerst 1944. ‘Diet Kramer had toen een tak van de kenariboom met een lichtje erin en las een 
door haar geschreven kerstverhaal voor. Het ging over een jongetje. Er stonden aan beide kanten 
twee andere vrouwen op wacht. Heel indrukwekkend en ontroerend was het.’ Ze weet ook dat Diet 
 Kramer een lepel rijst kreeg als ze had voorgelezen, wat een aanwijzing kan zijn dat Diet Kramer niet 
alleen schreef om de honger te vergeten, maar ook om aan extra voedsel te komen. Dat laatste wordt 
ook gesuggereerd in een uitspraak in een interview in 1950: ‘Ik schreef er [in het kamp] wel wat 
kampschetsen, op verzoek. Ieder, die wat presteerde, deed dat trouwens. Wij hadden er geen papier. 
Ik werkte op stukken van akten en testamenten, op de vreemdste paperassen soms…’ Overigens heeft 
Diedie Muller geen herinneringen aan een dergelijke Kerstviering. En volgens haar had haar moeder 
als schrijfster geen speciale positie in het kamp.67 

Het lijkt er dus op dat Diet Kramer zich in Banjoebiroe, net als in St. Louis, tegenover haar 
kampgenoten sterker voordeed dan ze zich in werkelijkheid voelde. In ‘Kort geding’ beschrijft ze 
met enige ironie hoe ze zich tijdens de internering staande hield: 

65 Brief van Diet Kramer aan haar moeder Jacoba Kramer-Ipenburg, d.d. 22 januari 1946 (DM). ‘Kort geding’ (DM). Brief van Diet 
 Kramer aan Riek Bakker-Dik, d.d. 8 september 1948 (RB). Telefoongesprek met Threes Adam-Eigenstein, d.d. 14 juni 2012.

66 A.M.S., ‘Diet Kramer’, Moeder. Captain, Achter het kawat was Nederland, 22-25.
67 E-mail Anne (Rietkerk-)Houthuyzen (respondent op oproepje in Aanspraak, december 2012), d.d. 29 november 2012. Telefoongesprek 

met Joost van Bodegom (respondent oproepje in Moesson, juni 2012), d.d. 12 juni 2012. Telefoongesprek Tony van der Horst-den Hoed 
(respondent oproepje in Moesson, juni 2012), d.d. 10 juni 2012. Van Raephorst, ‘Diet Kramer’. Interview Diedie, Lex en Ingrid Muller, 
d.d. 14 september 2012. ‘Kort geding’ (DM).
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Hou ik me niet kranig in deze vreselijke toestanden, voed ik onder de bedrijven door mijn kinderen 
niet goed op…. verval ik ooit in een van de kampfouten…. gappen, vraatzucht, onwellevendheid…. bruut 
 geweld…. groffe zelfzucht… X zegt tot D.: Nee, je houdt je alweer kranig. Menigeen zou willen dat hij er zó 
doorkwam.

Over het resultaat van haar schrijfactiviteiten is weinig bekend. In het interview in Moeder in 1947 
vertelt ze dat ze een ‘bundel kampschetsen’ had geschreven, die ze had willen uitgeven. Daar is het 
echter niet van gekomen. Ze had gemerkt dat de mensen niet zaten te wachten op verhalen over 
‘kampen en oorlogsmoeiten’. Was dat aanleiding om de schetsen grotendeels te vernietigen? In het 
familiearchief zijn slechts twee verhalen uit die tijd, beide getiteld ‘Avond in het kamp’, bewaard 
gebleven. In een ervan is vermeld dat het kampleven al ‘twee, t[w]ee en een half jaar’ duurt, wellicht 
een aanwijzing dat ze uit begin 1945 dateren. 

Beide schetsen hebben het karakter van een observatie van een anonieme verteller, waarbij 
veel aandacht is besteed aan de sfeertekening. ‘Stil schuift ze naar binnen. Eén van die vele kleine, 
 gebogen figuren, die we dagelijks om ons heen hebben.’ Zo eindigt het verhaal waaraan boven-
vermelde datering is ontleend. Hoofdpersoon is een oude, afgeleefde vrouw, wier man en dochter 
overleden zijn. De vrouw wacht op het einde. Het kampleven is haar vreemd. Ze neemt het waar en 
heeft ‘haar kritiek van oud mens’. Kritiek op het geharrewar, het egoïsme, de ruzies, de onkameraad-
schappelijkheid onder de vrouwen. Een verrassend lichtpuntje is dan de mok koffie die haar door 
een kind wordt gebracht, waarna de vrouw haar laatste ‘plakje brood’ aan het kind geeft. ‘Dit wordt 
een blij moment èn voor de oude vrouw, een moment van vreugde om het geven en het ontvangen.’ 

Het betonen van naastenliefde staat ook centraal in het andere verhaal. In deze schets kan het 
meisje Albertientje de avond voor haar zesde verjaardag niet slapen. Ze stelt zich de gebruikelijke 
kampcadeautjes voor, waaronder een van lappen gemaakte pop die gevuld is met kapok uit de bult-
zak. Ze realiseert zich dat haar moeder ondanks het zware werk – ‘ze had extra corvée vandaag, w.c.-
schrob… en een grote was en straks heeft ze foesimbang’ [= nachtelijk wachtlopen] – die dag vrolijk 
was geweest vanwege de aanstaande verjaardag. ‘Onbewust is het kind wel zéér dankbaar voor de 
blijheid van de moeder, waaruit belangstelling blijkt.’ Ze neemt zich voor moeder de volgende dag te 
verwennen door klusjes voor haar te doen. Dan bedenkt ze dat ze vergeten is te bidden. Gauw maakt 
ze het goed: ‘Ik ga slapen, ik ben moe...’. De volgende ‘moeilijke zinnen’ vindt ze ook: ‘Wees met de 
arme kinderen, Heer/ En herstel de zieken weer,/ Ja, voor alle mensen saam,/ Bid ik U…. in Jezus’ 
naam…..’ Na die laatste regel stelt de verteller dat naastenliefde het grootste maar ook het moeilijkste 
gebod is, ‘omdat het naar de diepste vernedering voert en naar het zwaarste offer… de vernedering 
en het offer van het eigen Ik’.68 

Aannemelijk is dat Diet Kramer een dergelijke overdenking schreef vanuit haar eigen geloofs-
onzekerheid, haar eigen strijd om te kunnen en te mogen geloven, omdat ze vond dat ze niet goed 
genoeg was. En mogelijk beleefde ze die strijd in het kamp extra sterk, doordat haar overlevings-

68 A.M.S., ‘Diet Kramer’, Moeder. De twee versies van ‘Avond in het kamp’ zijn aanwezig in de collectie van Lex Muller; beide zijn typo-
scripten, wat een aanwijzing is dat Diet Kramer de verhalen na de oorlog heeft overgetikt. In het kamp had ze niet de beschikking over 
een typemachine. De betekenis van ‘foesimbang’ is ontleend aan Hooykaas-van Leeuwen Boomkamp, Vrouwenkamp op Java, 35. 
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drang soms botste met de bereidheid iets voor anderen te betekenen. Dat zal ze wellicht niet alleen 
bij zichzelf zo hebben ervaren, maar ook om zich heen hebben gezien bij anderen, vooral bij vol-
wassenen. Immers, in beide schetsen zijn de ten tonele gevoerde kinderen wel in staat het gebod van 
naastenliefde na te komen. Was dat laatste hetgeen ze bij de kinderen in het kamp zag? Het gedrag 
van haar eigen kinderen, noemde ze na de oorlog, zoals gezegd, bewonderenswaardig, ‘barmhartig 
als volwassen menschen’.69

Uit de beide artikelen die ze na de oorlog over de invloed van de oorlog op kinderen schreef, 
blijken nog andere observaties ten aanzien van het gedrag van kinderen. Zo stelt ze dat juist het 
eerste halfjaar in het kamp het zwaarste was voor de kinderen. Weliswaar was er toen nog voldoende 
eten, liepen ze er nog netjes bij en kon er nog redelijk voor hen worden gezorgd, maar omdat de 
meesten zo beschermd waren opgegroeid, hadden ze weinig weerstand. Daardoor waren ze niet 
alleen vatbaar voor ziektes, maar waren velen ook nerveus, schuw en/of lastig. De overgang van het 
beschermde leventje naar een soort van ‘massa-bestaan’ was voor veel kinderen groot. Later pasten 
de kinderen zich vrij gemakkelijk aan, ook al was toen sprake van een verpauperd leven en moesten 
ze liefdevolle zorg ontberen. ‘Wij moeders waren geen lieve, zachtzinnige vrouwen meer, integen-
deel… we waren een troep hypernerveuze, uitgemergelde wezens.’ De manier waarop de kinderen 
de prikkelbare stemmingen van de moeders ‘slikten’ noemt ze het meest wonderlijk, ‘alsof ze de 
diepe ondergrond van dat alles begrepen… met een grote-mensenwijsheid en een berusting, die vaak 
beschamend waren’. Als voorbeeld van het aanpassingsvermogen van kinderen beschrijft ze hoe ze 
dat bij haar eigen zoon heeft waargenomen. 

Hij was juist zeven geworden, toen hij het kamp betrad, een uitgesproken neurasthenisch kind, mensen-
schuw, met last van slapeloosheid en angstaanvallen. Ja, hij kreeg diarrhee van angst als ik te lang uit z’n 
buurt bleef, of hij bracht gillend het hele blok in opschudding wanneer hij ’s avonds wakker wordend, mij 
niet in zijn omgeving zag. Een kind, over welk men zich zorgen kon maken, hetgeen ik dan ook prompt 
deed. Echter….. na anderhalf jaar kampleven begon hij zich langzaam te herstellen en aan het eind van de 
kamptijd was hij een gewoon kind, dat z’n mannetje stond; niet overmatig brutaal, maar in geen enkel op-
zicht nerveus of abnormaal. Ondanks de honger, de ontberingen en de zware eenzaamheid wanneer ik op 
de ziekenzaal lag!70

Capitulatie en bevrijding
Zoals gezegd hadden de kampbewoners van Banjoebiroe XI in januari, na het overvliegen van het 
vliegtuig, korte tijd met een sterke hoop geleefd dat de bevrijding aanstaande was, dat de verschrik-
kingen spoedig voorbij zouden zijn. Die hoop was echter snel vervlogen, waarna de omstandig-
heden alleen nog maar erger waren geworden. Honger, ziekte en uitputting, voor velen met de dood 
tot gevolg, maakten het leven van de geïnterneerden onbeschrijfelijk zwaar. 

69 A.M.S., ‘Diet Kramer’, Moeder.
70 ‘Het kind in het Indische kamp’; ‘Het kind in het Indische kamp : vervolg van het febr.-nummer’.
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Toen Japan, na de verwoesting van Hiroshima op 6 augustus en Nagasaki op 9 augustus door de 
 Verenigde Staten, dan eindelijk op 15 augustus 1945 capituleerde, werd dat niet meteen bekend 
gemaakt in de kampen. Een aanwijzing voor het grote isolement waarin er in de kampen werd geleefd. 

In haar oorlogsnotities noteerde Diet Kramer dat het nieuws van de bevrijding op 26 augus-
tus in Banjoebiroe bekend werd. Hooykaas-van Leeuwen Boomkamp schrijft in Vrouwenkamp op 
Java dat de geïnterneerden op 24 augustus over de capitulatie hoorden, een datum die ook wordt 
genoemd door Richard N. Voorneman.71 

Volgens Hooykaas-van Leeuwen Boomkamp bracht het nieuws van de capitulatie niet ‘die over-
weldigende emotie’ die het overvliegende vliegtuig op 28 januari had gebracht. Eraan voorafgaand 
waren er wel verschillende ‘verschijnselen’ die erop wezen dat er wat gaande was en daaruit werd 
ook zeker hoop geput, maar over het algemeen heerste er een ‘stemming van afwachten’. Tot die 
‘verschijnselen’ behoorden het ontslag van de heiho en het feit dat vier Engelse vrouwen van een 
hoge Japanse officier tweehonderd gulden kregen, alhoewel een dag later het bericht circuleerde 
dat de vrouwen het geld op een Japanse bank hadden moeten storten. Nogal verwarrend dus. In 
ieder geval leek het of de felheid bij de Japanners was verdwenen. Een teken voor ophanden zijnde 
veranderingen was verder dat de kampkeuken op 20 augustus over een dubbele hoeveelheid rijst kon 
beschikken. En op donderdag 23 augustus mochten alle Indo-Europeanen, na registratie, het kamp 
verlaten. De belangrijkste aanwijzing dat de bevrijding naderde, kwam een dag later. Ineens werd er 
’s middags massaal ge-gedèkt, waarbij de Japanners niets deden om het tegen te houden. ‘Daaraan 
begrepen we, dat het afgelopen was’, aldus Hooykaas-van Leeuwen Boomkamp. 

’t Was een wild feest. Alle kinderen kregen lorren als kermiscenten en klauterden als katten over een meters 
hoog hek, werden door de menigte tegen het prikkeldraad gedrongen, liepen bloedende schrammen op, 
hielpen trekken, als de Javanen probeerden door het gedèk heen de kleren te roven zonder betaling. Het 
was een woeste opwinding en iedereen kwam terug met buit: eieren en Javaanse suiker en allerlei pakjes 
voedsel in pisangblad. Ik zag een vrouw rennen, als een wilde zwaaiend met een grote lap rood vlees: de 
redding, dierlijke eiwitten! We aten onze buik vol die middag en toen we om vier uur bij het kamphoofd 
geroepen werden en hoorden, dat het inderdaad afgelopen was, konden we niet meer opgewonden zijn. 
Wij huilden een beetje en probeerden het Wilhelmus te zingen, ieder in een andere toonaard.72

Ook de dagen erna werd er volop geruild en gegeten in het kamp. Iedereen was blij dat er weer 
eten was. Maar er waren ook negatieve kanten. Om zoveel mogelijk ruilmiddelen te hebben werd 
er bijvoorbeeld wasgoed van de lijn gestolen. De mensen waren ‘hun laatste remmen kwijt’, aldus 
Hooykaas-van Leeuwen Boomkamp. En sommigen aten de hele dag door, zoveel dat ze opnieuw 
buikloop en andere gezondheidsproblemen kregen.73 

Niet alleen was er behoefte aan voedsel. Wellicht nog sterker was het verlangen informatie te krij-
gen over het lot van de mannen, de echtgenoten, vaders en zonen. Uit de naburige mannen kampen 

71 Hooykaas-van Leeuwen Boomkamp, Vrouwenkamp op Java, 53-55; Voorneman, Banjoe Biroe XI, 103.
72 Hooykaas-van Leeuwen Boomkamp, Vrouwenkamp op Java, 52-57. Voorneman, Banjoe Biroe XI, 103.
73 Hooykaas-van Leeuwen Boomkamp, Vrouwenkamp op Java, 55.
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kwamen enkelen al gauw in Banjoebiroe XI. ‘Nooit zal ik de doordringende kreet: “Váder! Daar 
is Váder!” vergeten, nadat we al die jaren de vaders zo bitter gemist hadden’, schrijft Hooykaas-van 
Leeuwen Boomkamp. Het aantal teruggekomen vaders was in het begin echter niet groot, waardoor 
de onzekerheid en zorg over hun lot groeide. Kort daarna kwamen er uit de andere mannenkampen 
op Java tal van doodsberichten. Duidelijk werd dat veel vrouwen, vooral de oudere, weduwe waren 
geworden. ‘Een donkere schaduw viel over de vreugde van de bevrijding.’74

Vanzelfsprekend hunkerden Diet Kramer en haar kinderen ook naar een bericht over hun man 
en vader. Uit de kampnotities van Diet Kramer blijkt, zoals eerder vermeld, dat Wim Muller op 
zeker moment uit de kampadministratie was verdwenen, waardoor Diet vreesde hem niet meer 
terug te zien. In maart 1945 had ze echter bericht gekregen dat haar man in het nabijgelegen kamp 
Ambarawa 7 zat, het ‘zeer goed’ maakte en de groeten zond. ‘We hebben toen enig contact gehad via 
mevr. Bruin en later bleek dat hij ook in ’t bezit was van kaarten van mij. Van mij heeft hij dus wel 
de berichten gekregen dat we ’t goed maakten.’ Kort voor de bevrijding had Diet Kramer nog een 
keer de groeten gekregen van haar man. Aannemelijk is dat ze na de capitulatie vol verwachting naar 
hem heeft uitgekeken. Ze schrijft: ‘Toen de poort openging wachtte ik daar in de hoop hem spoedig 
te zien. Ik wist hoe dichtbij hij zat en hoe hard hij naar ons verlangde.’ Het liep echter anders. Op 
26 augustus vertelde dokter Hörchner haar het droevige nieuws dat Wim Muller was gestorven.75 
Diedie Muller herinnert zich haar reactie op dat bericht nog: 

Het was een vreselijke dag. Uit verdriet heb ik me toen opgesloten op de wc. Er was toch niemand die ons 
kon helpen. Er kwam een meisje naar me toe, dat me vroeg mee te gaan. Mijn moeder heeft toen geant-
woord dat ik nergens naartoe ging omdat ik net had gehoord dat mijn vader was overleden.76 

Een paar dagen later liep Diet Kramer met Diedie en Peter van ’t Sant naar het kamp in Amba-
rawa. Daar hoorden ze dat Wim Muller op 13 juni ziek was geworden en was opgenomen in het 
ziekenhuis. Op 7 juli, ’s morgens om vier uur, was hij, 53 jaar oud, overleden, met als doodsoorzaak 
angina pectoris. Zijn nalatenschap bestond uit een portefeuille met enkele foto’s van zijn vrouw, de 
kinderen en hemzelf, het legitimatiebewijs van de Luchtbeschermingsdienst, vijf gulden aan Japans 
geld en twee briefjes ‘die een regeling om ev. onderdak inhielden’. Weer een week later bezocht Diet 
Kramer met de kinderen zijn graf op het kerkhof van Ambarawa. ‘Een heuveltje rulle aarde en een 
nummer er op [G 13]! Dat was alles.’ Later putte Diet Kramer troost uit de gedachte dat haar man 
altijd had gezegd dat hij hoopte in Indië onder de palmen begraven te worden, ergens bij de bergen. 
‘Hij hield heel erg veel van Indië. En waar zijn graf is in Ambarawa, zijn de bergen rondom. Het is 
een prachtige, stille plek’, schreef ze in 1948 aan haar schoolvriendin Riek Bakker-Dik. 

74 Ibidem, 55-56.
75 Onbekend is wie er met ‘mevr. Bruin’ wordt bedoeld. Het nieuws over de dood van Wim Muller was in feite al eerder bekend. Siebold 

Bohlken, die arts was in Ambarawa 7, liep op 18 augustus 1945 vanuit dit kamp naar Banjoebiroe XI. Veel vrouwen vroegen hem bij die 
gelegenheid naar hun man, ook Diet Kramer. Hoewel de arts wist dat Wim Muller was gestorven, besloot hij haar dit niet plompverloren 
te zeggen, maar haar hiervan op de hoogte te laten brengen door zijn studiegenote Johanna Hörchner (e-mail Hans Bohlken, zoon van 
Siebold Bohlken, d.d. 27 juni 2013, naar aanleiding van een oproepje in Pelita, juni 2013). Diet Kramer was de eerste van de honderden 
vrouwen die een doodsbericht kregen, zo blijkt uit haar brief aan Riek Bakker-Dik, d.d. 8 september 1948 (RB). 

76 Interview Diedie, Lex en Ingrid Muller, d.d. 14 september 2012.
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Verderop in de kampnotities is te lezen dat Diet Kramer in december 1945 in het Elizabeth Zieken-
huis te Semarang een van de ‘zusters Franciscanessen’ sprak die haar man de laatste weken hadden 
verpleegd. 

Ze vertelde hoe ’n rustige en geduldige patiënt hij was, hoe hij wist niet beter te kunnen worden en zeer 
rustig en zonder angst de dood tegemoet zag. Alleen had hij hevig heimwee naar ons en nooit konden ze 
hem genoeg vertellen over de kinderen en mij. Arme jongen, ik, die weet, wat de kinderen in jouw leven 
betekenden vanaf hun eerste dag, kan maar ternauwernood benaderen hoe je verlangd moet hebben. Hen 
niet volwassen te zien worden, moet wel bijna ’t zwaarste voor je zijn geweest. Hadden we je toch maar eens 
kunnen zien. Had ik maar een ogenblik bij je mogen zijn om je te laten weten wat ik voor hen zal en wil 
betekenen en dat zij alles voor me zijn, zoals ze ’t ook voor jou waren.77 

Aldus het sobere verslag van Diet Kramer van de tragische gebeurtenissen rond het overlijden van 
haar man. 

Het is echter de vraag of dit alles is wat Diet Kramer te weten is gekomen over de laatste weken 
van Wim Muller. Een bijna lege bladzijde in het kampverslag van Diet Kramer met slechts de woor-
den ‘14 januari [1946], Wim’, die wordt voorafgegaan door een paar regels op zaterdag 12 januari 
1946 over een ontmoeting tussen Diet Kramer en dominee Ton Rullmann in het Dutch Rapwi 
Camp te Kandy doet vermoeden dat het misschien toch anders is gegaan dan Diet Kramer tot 
dan had gehoord. Ze schrijft: ‘Een gesprek met Ton over Wim, wat me zeer ontstelde en verwarde. 
Daarover later meer. Het stichtte zo’n verwarring in me.’ Het lijkt erop dat Diet Kramer inderdaad 
twee dagen later een poging heeft gedaan om datgene wat ze van Rullmann had gehoord op papier 
te zetten, maar dat haar dit uiteindelijk niet is gelukt. Was het te verschrikkelijk? Was ze te zeer in 
de war door wat Rullmann haar had verteld? Het is zijn vragen die onbeantwoord zullen blijven. 
Wel is aannemelijk dat in ieder geval een deel van de berichten van Rullmann over Wim Muller de 
 periode betreft waarin ze beiden waren geïnterneerd in Tjimahi 4. En misschien heeft Rullmann 
Diet  Kramer nadere mededelingen gedaan over het levenseinde van haar man. Zoals verderop zal 
 blijken, is daarover niet alles opgehelderd.78

Het bovenstaande is aanleiding om na te gaan hoe het Wim Muller na zijn internering in de 
‘benteng’ is vergaan en in hoeverre het relaas van Diet Kramer overeenkomt met gegevens uit andere 
bronnen. Uit de kampaantekeningen van Diet Kramer blijkt, zoals eerder vermeld, dat Wim Muller 
op zeker moment vanuit de ‘benteng’ is overgeplaatst naar kamp Tjimahi op West-Java, ongeveer 
vijftien kilometer ten westen van Bandoeng. Dat wordt bevestigd door informatie uit het archief 
van Het Nederlandse Rode Kruis. Medewerker Michiel Schwartzenberg liet weten dat Willem 
Anne Muller op 29 februari 1944 als geïnterneerde met nummer 28557 is geregistreerd in het kamp 
Tjimahi 4, dat was gevestigd in een voormalige garnizoensplaats van het KNIL. In de publicatie 

77 Brief van Diet Kramer aan Riek Bakker-Dik, d.d. 8 september 1948 (RB). Kampnotities Diet Kramer (DM). 
78 Dat Ton Rullmann was geïnterneerd in kamp Tjimahi 4 blijkt uit Heijmans-van Bruggen, De Japanse bezetting in dagboeken : Kamp 

Tjimahi 4, 180, 183; hij was er actief als ‘blokpredikant’. Voor zover bekend heeft Ton Rullmann niet in Ambarawa 7 gezeten (tele-
foongesprek met Frouwien Rullmann-Oldhoff, d.d. 13 september 2013). Dat wordt bevestigd door het feit dat Rullmanns naam niet 
voorkomt op de overzichtslijsten van geïnterneerden die zijn opgenomen Al, Ambarawa.
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De Japanse bezetting in dagboeken : Kamp Tjimahi 4 komt de naam ‘Wim Muller’ overigens niet 
voor, hoewel in drie dagboekfragmenten wel wordt gesproken over ene ‘Wim Mulder’, waarmee de 
echtgenoot van Diet Kramer zou kunnen zijn bedoeld.

Uit de gegevens van Het Rode Kruis blijkt verder dat Wim Muller op 5 december 1944 met 
een transport van ouden van dagen en ernstig zieken is overgebracht naar ‘een van de kampen op 
Java, niet Batavia’. Beide transportdata zijn ontleend aan Mullers Japanse registratiekaart, waarop 
overigens nog een derde transportdatum is genoemd: 15 mei 1944, met daarbij een vermelding in 
het Japans die kan worden vertaald met ‘moved to the patient internment sites of the second plant’, 
wat mogelijk betekent dat Muller is verhuisd naar een ziekenafdeling. Het transport op 5 december 
1944 betrof waarschijnlijk de overplaatsing naar kamp Ambarawa 7, zoals Diet Kramer heeft ver-
meld in haar notities, een kamp dat was gehuisvest in een afgekeurd Militair Hospitaal en dat als 
zeer slecht bekend stond. De overplaatsing lijkt een aanwijzing dat Wim Muller toen al ziek was.79 

Volgens Lex Muller is zijn vader tot het laatst actief geweest in het kamp. Van zijn halfbroer Jan 
Muller heeft hij ooit gehoord dat hun vader er had lesgegeven en een voorbeeld was geweest voor 
jongere geïnterneerden. Deze bewering is echter niet bevestigd door Jan Muller of andere familie-
leden. Daarentegen heeft Diet Kramer haar kinderen wel verteld dat haar man betrokken was bij 
onderwijsactiviteiten, aldus Diedie Muller, informatie die afkomstig kan zijn geweest van Rullmann 
of een andere kampgenoot van Wim Muller. In een naoorlogs interview in de Nieuwe Leidsche 
 Courant is hierover vermeld: ‘Nog kort voor de bevrijding ontvangt ze [Diet Kramer] een clande-
stiene boodschap van haar man, die vlak bij in een kamp zit. “Hij maakt het goed, doet wat hij kan 
om de jongeren in zijn kamp op te beuren, hij houdt zijn dagboek bij”.’80 

Enige onzekerheid is er over de exacte overlijdensdatum van Wim Muller. Diet Kramer 
noteerde 7 juli 1945, een datum die ook is vermeld op de Akte van Overlijden die op 21 maart 1946 
is opgemaakt bij de Burgerlijke Stand te Batavia. Op de verklaring die het ‘Hoofd van de Afdeeling 
“Bevolking, Verkiezingen en Burgerlijke Stand” van ‘s-Gravenhage’ ruim een maand eerder – op 
15 februari 1946 – heeft afgegeven, is echter als overlijdensdatum 11 juli 1945 vermeld, wat geba-
seerd is op een ‘mededeeling dd. 29 januari 1946 Nr. A/BG. 3249/46 van het Informatiebureau van 
het Nederlandsche Roode Kruis te ’s-Gravenhage’. Wellicht is de onduidelijkheid over de datum 

79 E-mail drs. Michiel Schwartzenberg (Het Nederlandse Rode Kruis), d.d. 8 oktober 2012. Heijmans-van Bruggen, De Japanse bezetting 
in dagboeken : Kamp Tjimahi 4, 104, 125, 140; in al deze gevallen is de naam ‘Wim Mulder’ vermeld in verband met voor deze biografie 
niet-relevante kwesties, zoals een gezamenlijk spelletje en het uitvoeren van corveewerkzaamheden. De Japanse registratiekaart maakt 
deel uit van het archief van Het Nederlandse Rode Kruis; de vertaling van de in het Japans vermelde gegevens is verzorgd door de Ja-
panse Makiko Vrooland (naar aanleiding van een verzoek per e-mail aan Truusje Vrooland-Löb, d.d. 15 oktober 2013). Van Velden, De 
Indische burgerkampen, 537. Overigens komt noch de naam W.A. Muller noch zijn registratienummer voor in Al, Ambarawa, dat onder 
meer gebeurtenissen in kamp Ambarawa 7 beschrijft. Over de genoemde transportdata bestaat ook enige onzekerheid. In Van Dulm 
e.a., Ge ïllustreerde atlas is een transport van Jogjakarta naar kamp Tjimahi vermeld op 15/16 mei 1944, terwijl van kamp Tjimahi naar 
Ambarawa kamp 7 transporten zijn vermeld op 1 mei 1945 en 17 mei 1945. Mogelijk zijn er vergissingen begaan bij de interpretatie van 
gegevens (met dank aan Joost van Bodegom, e-mail d.d. 21 maart 2016). Over de omstandigheden in kamp Ambarawa 7: Hooykaas-van 
Leeuwen Boomkamp, Vrouwenkamp op Java, 60.

80 Interview Diedie, Lex en Ingrid Muller, d.d. 14 september 2012. Op 14 maart 2013 berichtte Jan Muller per e-mail niets over de kamp-
periode van zijn vader te weten. [Anoniem], ‘Bekende landgenoten thuis’. Het dagboek van Wim Muller zat niet bij zijn bezittingen die 
Diet Kramer na de bevrijding in het kamp in Ambarawa ontving.
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ontstaan door de Japanse registratiekaart van Wim Muller, waarop is vermeld ‘Overl. 11-7-1945 
Ambarawa Graf no. G. 13’ en ‘of 7.7.1945’.81

En dan is er de doodsoorzaak van Wim Muller. Op de registratiekaart is vermeld ‘Angina 
 Pectoris Apopexia Cerebri’, ofwel, zoals vermeld in de brief van Het Nederlandse Rode Kruis ‘hart-
aanval hersenbloeding’. Deze doodsoorzaak is aannemelijk met de wetenschap dat Wim Muller al 
eerder problemen met zijn hart had gehad. Het is ook deze doodsoorzaak die Diet Kramer na de 
oorlog vermeldde in haar eerste brieven aan familie en vrienden. Op 22 januari 1946 schreef ze 
bijvoorbeeld aan haar moeder en andere familieleden: ‘De kwaal betrof in hoofdzaak de verhoogde 
bloeddruk en ’t hart.’82 

Het is dus alleszins waarschijnlijk dat Wim Muller enkele weken voor de bevrijding een natuur-
lijke dood is gestorven. Toch is enige twijfel mogelijk. Kinderboekenschrijver Dolf Verroen, die Diet 
Kramer kort na haar terugkeer in Nederland enkele keren bezocht, heeft naar zijn zeggen uit haar 
mond een ander verhaal over de dood van Wim Muller gehoord. Tijdens een van die  bezoeken had 
Diet Kramer hem verteld dat haar man door onthoofding om het leven was gekomen. Het gruwe-

81 Akte van Overlijden en verklaring van de ‘Afdeeling “Bevolking, Verkiezingen en Burgerlijke Stand” van ’s-Gravenhage’ (BM). In een 
brief van Jan Muller wordt als overlijdensdatum 11 juli 1946 genoemd (brief van Jan Muller aan zijn moeder Simonette de Bats, d.d. 
13 januari 1946 (BM)). Ook in de condoleancebrief die Diet Kramer na de oorlog ontving van koningin Wilhelmina, d.d. 17 febru-
ari 1948, staat als overlijdensdatum 11 juli 1945 vermeld (LeM).

82 Brief van Diet Kramer aan haar familie, d.d. 22 januari 1946 (DM).

Japanse registratiekaart van Wim Muller, 1945 (LeM).
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lijke verhaal is volgens hem op een ander moment bevestigd door schrijfster/journaliste Marijke van 
Raephorst, met wie Diet Kramer in die jaren eveneens contact had.83 

De vraag is nu of de mededeling van Dolf Verroen op waarheid berust. Het archief van Marijke 
van Raephorst bevat geen aanwijzingen die het bericht van Dolf Verroen bevestigen. De bewering 
roept ook geen herkenning op bij de kinderen van Diet Kramer. Is het mogelijk dat de informatie 
van Dolf Verroen over een eventuele onthoofding op een misverstand berust? Denkbaar is bijvoor-
beeld dat Wim Muller op zeker moment wel veroordeeld is tot onthoofding, maar dat het niet tot 
uitvoering van deze straf is gekomen. Of heeft Diet Kramer Verroen misschien verteld dat haar man 
getuige is geweest van executies door middel van onthoofding? Deze zouden dan moeten hebben 
plaatsgevonden in kamp Tjimahi 4 of Ambarawa 7. Het lijkt allemaal niet waarschijnlijk, vooral 
omdat in literatuur over deze kampen geen aanwijzingen zijn gevonden voor dergelijke executies. 
Was van executies door onthoofding wel sprake geweest, dan hadden deze ongetwijfeld zo’n indruk 
gemaakt op de andere geïnterneerden dat hiervan melding was gemaakt in de in deze literatuur geci-
teerde dagboeken. In meer algemene literatuur over de Japanse burgerkampen is overigens vermeld 
dat burgers werden geëxecuteerd wanneer zij zich schuldig hadden gemaakt aan ondergrondse acti-
viteiten als sabotage en spionage. Hierbij is echter onbekend of er sprake was van onthoofding. Bij 
dit alles lijkt vooralsnog de conclusie gerechtvaardigd dat de door de officiële instanties opgegeven 
doodsoorzaak van Wim Muller juist is.84 Daarmee blijft wel onduidelijk waarom Diet Kramer zo 
van streek was door het gesprek met dominee Rullmann.

Nog meer verschrikkingen: Bersiap
Hoewel de geïnterneerden direct na de capitulatie werden geacht voorlopig onder bescherming van 
de Japanners in het kamp te blijven, kon men de eerste tijd wel vrij het kamp in en uit lopen. Dat 
werd door velen dan ook gedaan. De bewoners van Banjoebiroe XI genoten van wandelingen in 
de mooie natuur rondom het kamp en vooral van het gevoel van vrijheid. Ontmoetingen met de 
inheemse bevolking verliepen over het algemeen in een goede sfeer.85

De verwachting was dat men spoedig het kamp echt zou kunnen verlaten. Door het uitblijven 
van de geallieerde troepen was dat evenwel niet het geval. De achtergrond daarvan is het volgende. 
Nederlands-Indië als te bevrijden bezet gebied – met uitzondering van Sumatra – stond aanvan-
kelijk onder het opperbevel van de Amerikaanse generaal Douglas MacArthur (1880-1964). Het 
andere deel van de bezette regio, inclusief Sumatra, stond onder bevel van de Britse admiraal Lord 
Louis Mountbatten (1900-1979). Na de capitulatie van Japan werd het bevel over geheel Neder-
lands-Indië echter toebedeeld aan Mountbatten, waardoor aanpassing van diens plannen voor de 

83 E-mail Dolf Verroen, d.d. 17 juli 2012. 
84 Het archief van Marijke van Raephorst (Collectie Marijke van Raephorst, verder aangeduid met MvR) bestaat uit een aantal plakboeken 

met knipsels, kaarten en brieven die vooral betrekking hebben op haar interviews, lezingen, korte verhalen, artikelen en recensies; de plak-
boeken zijn in het bezit van haar zoon Ruud de Graaff, Wassenaar, met wie in de periode 2 februari – augustus 2014 verschillende malen 
contact is geweest en die de plakboeken beschikbaar stelde voor inzage. Interview Diedie, Lex en Ingrid Muller, d.d. 14 september 2012. 
Over kamp Tjimahi 4 is bestudeerd Heijmans-van Bruggen, De Japanse bezetting in dagboeken : Kamp Tjimahi 4; over kamp Ambarawa 
7 is bestudeerd Al, Ambarawa. Van Velden vermeldt (De Indische burgerkampen, 252-253, 338) dat zowel voor- als na de internering grote 
aantallen Aziaten en Europeanen op verdenking van ondergrondse activiteiten zijn omgekomen bij massa-executies. 

85 Hooykaas-van Leeuwen Boomkamp, Vrouwenkamp op Java, 56; Voorneman, Banjoe Biroe XI, 104.
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bevrijding van de gevangenen noodzakelijk was. Dit had een aanzienlijke vertraging van de gealli-
eerde bezetting van Java en Sumatra tot gevolg. Verder speelde een rol dat de Amerikaanse en Britse 
regering gedurende de oorlog de verklaring van de Nederlandse regering over de internering van alle 
geallieerde burgers in Nederlands-Indië steeds van de hand hadden gewezen vanwege het feit dat 
de Japanners hadden verkondigd dat de vrouwen en kinderen in beschermde wijken woonden. Dat 
laatste werd niet beschouwd als internering. Toen na de capitulatie bleek dat ook de bewoners van 
de zogenaamde beschermde wijken tot de gevangenen moesten worden gerekend, was het aantal 
te helpen burgers dan ook vele malen groter dan aanvankelijk was berekend. Van directe hulp in 
alle kampen in Nederlands-Indië door eenheden van de op 18 augustus 1945 door Mountbatten 
opgerichte organisatie RAPWI – Recovery of Allied Prisoners of War and Internees – kon daardoor 
geen sprake zijn, ook omdat er geen goed overzicht was van het aantal geïnterneerden en de plaatsen 
waar zij zich in Nederlands-Indië bevonden. Het was dan ook op bevel van Mountbatten dat de 
geïnterneerden voorlopig in het kamp bleven, waarbij de Japanners – conform de afspraak bij de 
capitulatie – voor de veiligheid en het welzijn van de kampbewoners zorgden. Desondanks verlieten 
veel geïnterneerden op eigen initiatief de kampen, wat de hulpverlening nog meer bemoeilijkte.86 

In de directe naoorlogse periode stond de Nederlands-Indische regering, die na de Japanse inval 
naar Australië was uitgeweken, overigens op het standpunt dat alle hulpverlening gericht moest zijn 
op een snel herstel van de vooroorlogse situatie in Nederlands-Indië, dat wil zeggen op voortzetting 
van het oude koloniale leven. Daartoe werden de ex-geïnterneerden ingedeeld in drie categorieën. 
Voor de eerste groep, de minst verzwakten, had men een korte herstelperiode in de bergstreken op 
Java of Sumatra in gedachten. Na deze periode zou men zijn of haar taken in Indië kunnen hervat-
ten. De tweede groep, ex-geïnterneerden die meer zorg behoefden, zou voor recuperatie maximaal 
een halfjaar kunnen doorbrengen in Australië of Nieuw-Zeeland. En de derde groep, bestaande uit 
mensen met ernstige gezondheidsproblemen, zou voor maximaal een jaar naar Nederland worden 
overgebracht.87

Het feit dat de geïnterneerden in principe niet uit het kamp konden, was voor velen een teleur-
stelling en deed afbreuk aan het gevoel van bevrijding. Dat werd versterkt toen er meer nieuws uit de 
buitenwereld de kampen binnensijpelde, zoals de proclamatie van de Indonesische onafhankelijk-
heid op 17 augustus 1945 door de nationalistische leiders Soekarno (1901-1970) en Mohammed 
Hatta (1902-1980). Dat bericht werd in de nacht van 28 op 29 augustus voorgelezen aan de bewo-
ners van Banjoebiroe XI, bijna twee weken nadat de afkondiging had plaatsgevonden. In verband 
daarmee mocht de Nederlandse vlag, die de geïnterneerden na het bericht van de capitulatie met 
veel vreugde hadden gehesen, niet meer van buitenaf zichtbaar zijn, een maatregel die te maken had 
met de dreiging die uitging van Indonesische nationalisten.88 

Half september kwam de organisatie van een RAPWI-afdeling op Midden-Java op gang. Daarbij 
werden ook Nederlandse ex-krijgsgevangenen ingeschakeld, onder wie luitenant A.J.A.C. Noote-

86 Voorneman, Banjoe Biroe XI, 106, 130. Van Velden, De Indische burgerkampen, 457-459. De RAPWI organisatie had de verzorging en 
repatriëring van de bevrijde krijgsgevangenen en geïnterneerden tot taak. 

87 Willems, De uittocht uit Indië, 27.
88 Voorneman, Banjoe Biroe XI, 105. Hooykaas-van Leeuwen Boomkamp, Vrouwenkamp op Java, 56.
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boom. Een paar weken later kreeg deze laatste de leiding over de hulpverlening in Banjoebiroe XI, 
waarbij werd samengewerkt met het voormalige Nederlandse kampbestuur. 

In diezelfde periode vormden zich Nationale Indonesische Comités, die het lokale gezag in het 
gebied uitoefenden. Ondanks het verbod van de geallieerde leiders om contact met de Indonesische 
bestuurders te hebben, was er wel overleg tussen hen en RAPWI-vertegenwoordigers. Dat was ook 
noodzakelijk, omdat de Britse troepen nog steeds niet waren geland. De Indonesische bestuurders, 
die zich tot dan gematigd opstelden, stonden aanvankelijk welwillend tegenover dit overleg. Dat 
veranderde toen radicale jonge Indonesiërs – pemoeda’s genoemd – meer invloed kregen op het 
republikeinse bestuur. De pemoeda’s wilden geen overleg met de RAPWI-hulpverleners, omdat 
ze bang waren dat dit nadelig zou zijn voor het realiseren van de geproclameerde Indonesische 
onafhankelijkheid. Gaandeweg traden de gewapende Indonesische jongeren agressiever op tegen 
alle groepen die zij als pro-Nederlands beschouwden, waaronder Indo-Europeanen, Chinezen en 
Ambonezen. Daarnaast waren bij de geweldsconflicten geallieerden betrokken alsook Japanners 
die hun bij de capitulatie afgesproken verplichtingen moesten nakomen. Doordat het geweld deels 
plaatsvond rond de kampen, brak voor de kampbewoners een uiterst onveilige periode aan. Deze 
periode, die op Java van oktober tot en met december 1945 duurde, is naderhand aangeduid met de 
term ‘Bersiap’, wat ontleend is aan de veel gebezigde strijdkreet van de pemoeda’s, die ‘weest paraat’ 
betekent. De geïnterneerden keken dan ook reikhalzend uit naar evacuatie. Deze kwam pas op gang 
na de komst van Britse militairen in oktober. Hun komst prikkelde evenwel ook de agressie van de 
Indonesische vrijheidsstrijders, waardoor het geweld nog meer toenam.89

Ondertussen verbleven Diet Kramer en haar kinderen sinds de capitulatie nog steeds in kamp 
Banjoebiroe XI. In de maanden augustus en september zat ze weer ‘op blok 3, bij het raam op 46 cm 
p.p.’. Maar vanaf begin oktober bewoonden ze, wellicht weer bij Peter van ’t Sant, een kamer op de 
zogenaamde Geitenwei in het kamp, zo is vermeld in haar kampnotities. Hierin is ook te lezen dat 
Pim van ’t Sant, de zoon van haar vriendin, op 24 september – vanuit kamp Tjimahi – in Ambarawa 
was aangekomen. Een paar weken eerder had Peter van ’t Sant bericht gekregen dat haar man was 
omgekomen in Birma. Diet Kramer had zeer met haar te doen, blijkt uit een brief aan haar familie: 
‘Arme Piet, die niet eens weet hoe en waaraan haar man stierf en waar z’n graf is.’ Uit deze brief 
blijkt eveneens dat de twee vrouwen steun aan elkaar hadden. ‘Het is wel waar dat gedeelde smart 
verminderde smart is.’ Daarnaast had Diet Kramer steun aan haar geloof: ‘Zonder m’n héél heilig 
geloof in God en zonder Petertje zou ik ’t te moeilijk hebben.’90 

Samen met de andere kampbewoners maakten Diet Kramer en haar gezelschap angstige 
momenten door tijdens geweldsuitbarstingen rond het kamp, dat kwetsbaar was door zijn ligging 
bij de heuvels en het feit dat de omheining alleen uit gedèk bestond. Over de gebeurtenissen op 

89 Door de vele bestuurlijke onduidelijkheden in de eerste weken na de capitulatie – er was sprake van een machtsvacuüm – zagen de Indone-
sische nationalisten kans een eigen bestuursapparaat op te zetten (bron: Brocades Zaalberg en Willems, ‘Onmacht, ontkenning en onder-
schatting’, 66). Voorneman, Banjoe Biroe XI, 108-131. Britse troepen slaagden er eind december 1945 in de rust op Java te herstellen.

90 De echtgenoot van Peter van ’t Sant is op 13 februari 1943 omgekomen in een ziekenhuis in Rangoon, Birma (bron: https://www.open-
arch.nl/show.php?archive=ghn&identifier=72fbf095-9ab5-4614-ad20-0bb2cd1482b3; geraadpleegd 23 maart 2016). In haar brief aan 
Laura Olivier d.d. 8 juni 1948 schrijft Diet Kramer dat Peter van ’t Sant twee weken na het bericht over de dood van Wim Muller had 
gehoord dat háár man was gestorven ( JV). Brief van Diet Kramer aan haar moeder en verdere familie, d.d. 22 januari 1946 (DM).
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9 oktober noteerde Diet Kramer bijvoorbeeld: ‘Van zaterdag op zondagnacht, veel lichtkogels vlak-
bij ontstoken en veel kanongebulder. Later hoorden we van aanvallen op ’t vliegveld en van een troep 
extremisten die ergens om de stad aan het opdringen waren, doch teruggeslagen.’ En over de periode 
9 tot 14 oktober schreef ze: 

Kanongebulder met korte of lange tussenpozen. Vergeefse pogingen om geregistreerd te worden en weg te 
komen. Heel nare berichten uit Djocja, waar vele bekenden vermoord schijnen te zijn. Loman, Habraken, 
Van Riesen. Wisten we maar meer. Djocja schijnt volkomen gesloten te zijn en de mensen daar, die er uit 
kampen en wijken heengetrokken zijn, kunnen geen hulp krijgen en zijn aan de Indonesiërs overgeleverd. 
’t Leger is niet groot genoeg om hen te redden. Overal is ’t nog onrustig. Voortdurend verdwijnen er in de 
grote steden mensen en kinderen op geheimzinnige wijze. Soms vindt men lijken terug. Deze  ongelukkigen 
worden vrijwel zeker afgeslacht. Van een geregelde veldslag is geen sprake. ’t Lijkt veel meer op een guerilla. 
Convooien worden aangevallen, stadswijken onveilig gemaakt, Europeanen in de val gelokt. Bij kleine troe-
pen dringen de extremisten hier en daar op, gewapend met geweren, handgranaten, mortieren,  mitrailleurs, 
maar altijd worden ze, na enig onheil gesticht te hebben, teruggedreven. Hier in Semarang [blijkbaar 
 maakte ze deze notities later, toen ze in Semarang zat] is alles vrij rustig, maar toch hou je een vaag gevoel 
van onveiligheid en angst bij je. De kinderen zijn helemaal aan het kannonnenlawaai gewend. Overdag 
horen ze het niet eens. Laatst op een nacht werd Diedie wakker en zei grienerig: “Hè, beginnen ze nu al 
wéér!” Maar toen was het ook een erg lawaai. Overigens slapen ze overal doorheen.

Vanwege de kwetsbare ligging van Banjoebiroe XI werd begin november in de omgeving artillerie-
geschut geplaatst. Dat voorkwam echter geen aanval op het kamp. Diet Kramer spreekt in haar 
aantekeningen van een ‘belegering van Banjoebiroe’ op 16 november. In de dagen erna vonden 
regelmatig beschietingen plaats, die evacuatie steeds meer noodzakelijk maakten. Na de aanval in de 
nacht van 24 op 25 november werd daarmee daadwerkelijk begonnen.91

Tot de geëvacueerden behoorden ook Diet Kramer en haar kinderen. In haar dataoverzicht 
beschrijft ze in telegramstijl de evacuatie op 25 november: ‘Halsoverkop onder mortiervuur geëva-
cueerd naar Fort Willem I, Ambarawa’. Daarna volgt een verslag van de chaotische toestanden waar-
mee de evacuatie gepaard ging: 

Tijdens ons overhaast vertrek uit kamp 2. te B waar de mitrailleurs voor onze slaapkamerraam stonden 
opgesteld en de extremisten ons beangstigend dicht op de huid zaten, moesten we enkele kwartiers  wachten 
in een slordig ontruimde loods tot onze vrachtauto voorreed. Terwijl ik tussen de plunjezak en een koffer 
op de brits kroop waar de kinderen in elkaar gedoken zaten te wachten stootte ik mijn voet tegen een klein 
pak, dat klaarblijkelijk uit een koffer of pakket gegleden was. 

91 Voorneman, Banjoe Biroe XI, 123.
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Toen bleek dat ze het dagboek had gevonden van kampgenote J.C. Themmink-van Laar, door Diet 
Kramer ‘tante Janke’ genoemd, nam ze zich voor het boekje zo gauw mogelijk terug te brengen.92 

Het verblijf in Fort Willem I wordt door de kinderen van Diet Kramer als een bijzonder  angstige 
periode herinnerd. Diedie Muller: 

We werden vanuit Banjoebiroe naar Fort Willem I gebracht. Dat was een vreselijke tijd. Er waren alsmaar 
beschietingen. De mitrailleurs stonden op de heuvel en er werd naar beneden geschoten. Overal lagen 
dode mensen. Je zag mensen neervallen. Er werd ook steeds geroepen dat iedereen zijn kinderen bij zich 
moest houden. Maar ja, je kon kinderen niet vasthouden, die gaan overal naartoe. Het was heel erg, die 
beschietingen.93 

Na een week was de ‘boze droom’, zoals Diet Kramer het verblijf in Fort Willem I naderhand 
noemde, voorbij. Op 2 december 1945 vond evacuatie plaats naar Tjandi in Semarang. Diet Kramer 
noteerde hierover: 

’s Ochtends om halfacht zouden we gaan, maar dat werd natuurlijk enkele uren later. Peter die op ’t laatste 
ogenblik nog tot kamerchef was gebombardeerd, kreeg een kwartier voor ons vertrek nog van alles in ont-
vangst te nemen, we pikten halsoverkop nog biscuit mee, cigarettes en nog zo het een en ander. ’t Was een 
heel gedoe voor de lorries waren opgeladen. Pim bleef als keukencorveeër achter en ’t was voor ons drieën 
een moeilijk ogenblik toen we uit elkander gingen. (…) Hoe en waar en wanneer zouden we elkaar terug-
zien. Kort voor ons vertrek bulderden de kanonnen nog afscheidssalvo’s. Hoe zou datgene zijn, wat ons 
wachtte? We konden alleen maar vermoeden. Vlak bij de poort van ons kamp stonden we wel een uur in de 
brandende zon. Ik was bezorgd over Piet, die er afgemat en verdrietig uitzag. Tegen 12 begonnen we te rij-
den. ’t Was een tocht, die we niet gauw vergeten zullen. Huizen met gaten in de muren, huizen in puin 
– Ambarawa totaal verlaten, alleen aan het eind van de hoofdstraat zagen we een paar Chinezen om een 
hoekje kijken. Dat deel van de weg zagen we haast geen enkele Javaan. Wel brandende huizen en veel Ghurka’s 
[uit Nepal afkomstig deel van het Britse leger], zwaar bewapend, maar steeds gereed tot een vriendelijke groet.

Het vertrek uit Ambarawa ervoer Diet Kramer als een van de moeilijkste momenten in die toch al 
zo zware weken. 

De gedachte aan dat eenzame, onverzorgde graf tussen rijen andere graven – een heuveltje met een  nummer, 
deed zo’n erge pijn. Ik wist dat ik hier nooit terug zou komen en al was de gedachte ongerijmd en onjuist 
– ik had ’t gevoel verraad te plegen en trouweloos te zijn. Ik had de maanden daarvoor heus niet veel tranen 

92 Onduidelijk is wat Diet Kramer met ‘kamp 2. te B’ heeft bedoeld. Meest voor de hand liggend is ‘Banjoebiroe XI’ dat ook wel is aan-
geduid met ‘Banjoebiroe 11’ of ‘Banjubiru 11’ (Van Velden, De Indische burgerkampen, 538). Fort Willem I is een in 1833 gebouwd fort 
in Ambarawa. Tijdens de Japanse bezetting van 1942-1945 deed het fort dienst als gevangenis, onder meer voor politieke gevangenen. 
In oktober 1945 was het fort hoofdkwartier van Indonesische vrijheidsstrijders, doch in november dat jaar slaagden de Britse troepen erin 
het fort in te nemen, waarna het de functie van opvangkamp kreeg (bron: http://www.bersiapkampen.nl/Fort%20Willem%20I.htm; 
geraadpleegd 23 maart 2016). J.C. Themmink-van Laar is tijdens de repatriëring naar Nederland overleden (bron: kampnotities Diet 
Kramer (DM)); waar haar dagboek is gebleven, is niet bekend. 

93 Interview Diedie, Lex en Ingrid Muller, d.d. 14 september 2012.
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gelaten, maar dit was me te machtig. Zo weg te gaan, een armoedig troepje landverhuizers – een lange file 
van slordig opgeladen open karren, verhitte en vermoeide vrouwen en kinderen, angstig vastklampend 
’t bezit dat nu na jaren het allerlaatste was, wat hun bleef… een bultzak, wat beddegoed, een koffertje, een 
emmer… zo opgejaagd, hulpeloos, weg te gaan van de plek, waar dat zo bekende, vertrouwde lichaam in de 
grond verging – het waren intens verdrietige, eenzame minuten. Maar voor de kinderen moest ik me goed 
houden. Bovendien daar was Piet, die begreep en hielp… De reis ging verder als altijd. We zagen tanks, 
brandende huizen, barricades langs en over de weg. De kinderen lagen tenslotte op hun knieën voor de 
wagenrand en genoten van de autotocht. Vlakbij Tjandi hoorden we dat we niet doorgingen naar Sema-
rang, maar in woonwijken in Tjandi geherbergd zouden worden. Nieuwe schrik! ’t Leek wel prachtig, die 
heerlijk rustige, mooie villawijk – eigenlijk te mooi om waar te zijn, maar waar gingen de volgende trans-
porten heen en stel je voor dat die naar benedenstad gingen.94 

Uit dat laatste spreekt bezorgdheid over de mensen van wie ze in Fort Willem I afscheid hadden 
 moeten nemen en die blijkbaar met andere transporten meegingen.

Diet Kramer, Peter van ’t Sant en de kinderen kwamen in Tjandi, een woonwijk in het zuid-
westen van Semarang, in een ‘prettig huis’ terecht, waar ze een grote kamer met balkon deelden 
met nog twee mensen. Ze konden zelf koken en boodschappen doen bij de RAPWI-toko, waar 
een overvloed aan levensmiddelen verkrijgbaar was. ‘Alles zou heerlijk zijn geweest’, schreef Diet 
Kramer, ‘als we geweten hadden waar de anderen terecht zouden komen. Dat wierp een schaduw 
over deze week.’ Ze was dan ook zeer verheugd toen na vijf dagen de overige evacués uit Fort Willem 
I arriveerden, ‘met alle bekenden en wat een vreugde toen we daar Pim bij ons hadden en Jo [waar-
schijnlijk Jo Hörchner] en de anderen ook in Tjandi terecht kwamen. Nu konden we echt blij zijn 
en we deden dat dan ook. We vierden weer eens op onze wijze feest. Vooral de kinderen genoten hier 
in Tjandi volop en onbezorgd van hun vrijheid.’

In Semarang konden de geëvacueerden enigszins bijkomen van de verschrikkingen die ze had-
den meegemaakt in Banjoebiroe en Fort Willem I, hoewel ook hier regelmatig kanongebulder te 
horen was – ‘’t kanon praatte weer een poos vanmiddag’ – en er storingen waren in de watertoevoer. 
Maar dat alles viel in het niet bij wat ze eerder hadden meegemaakt. De kinderen van Diet Kramer 
vermaakten zich goed en kwamen regelmatig thuis met lekkernijen of andere spullen die ze van 
Ghurka’s hadden gekregen. Prettig voor Diet Kramer was dat ze in Semarang op zeker moment een 
oud-leerlinge van haar man ontmoette, een Chinees meisje dat ‘erg veel van hem hield’. Het meisje, 
door Diet Kramer als ‘rijk’ beschreven, bleek bereid de zorg voor het graf van Wim Muller op zich te 
nemen, wat voor Diet Kramer een geruststellende gedachte moet zijn geweest. Het zat haar immers 
erg dwars dat ze het graf zo onverzorgd achter had moeten laten.95 

In deze hectische tijd werd duidelijk dat de plannen voor de hulpverlening aan de ex-geïnter-
neerden moesten worden bijgesteld. Van een recuperatieperiode op Java en Sumatra kon vanwege 

94 Brief van Diet Kramer aan haar moeder en andere familieleden, d.d. 22 januari 1946 (DM). Met Tjandi is waarschijnlijk Nieuw-Tjandi 
bedoeld, waar een opvangkamp was gevestigd (https://www.bersiapkampen.nl/Tjandi.htm; geraadpleegd, 31 oktober 2017).

95 Brief van Diet Kramer aan haar moeder en andere familieleden, d.d. 22 januari 1946 (DM). Wim Muller is op 28 augustus 1951 her-
begraven op het Nederlands ereveld Menteng Pulo (vak II, nr. 464) te Jakarta (e-mail Johan Teeuwisse, Oorlogsgravenstichting, d.d. 
15 oktober 2012). 
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de gewelddadigheden bijvoorbeeld geen sprake zijn. Langzamerhand begon bij de Nederlands- 
Indische regering ook door te dringen dat de groep die naar Nederland zou gaan voor herstel vele 
malen groter zou zijn dan oorspronkelijk was gepland. Daarbij bleef wel de gedachte bestaan dat het 
om een tijdelijke terugkeer naar het moederland zou gaan.96 

Ten behoeve van de repatriëring vond op 15 december 1945 in Semarang registratie en keuring 
plaats van de geëvacueerden, die met letteraanduidingen werden ingedeeld. Peter van ’t Sant, die nog 
steeds gezondheidsproblemen had, kreeg een H, wat volgens de notities van Diet Kramer ‘lang ver-
lof ’ betekende, ‘voor zieken die zo snel mogelijk weg moeten’. Zelf kreeg ze een R van  repatriëring. 
Een paar dagen later bleek dat zowel Peter van ’t Sant als Diet Kramer en haar kinderen op de lijst 
stonden voor snel vertrek naar Nederland.97 

Via Kandy naar Nederland
Op 31 december was het door Diet Kramer zo genoemde ‘weduwentransport’ gepland.98 De dagen 
ervoor trof ze samen met Peter van ‘t Sant alle voorbereidingen. Bij die voorbereiding hoorde ook 
hun besluit ‘samen te blijven’, schreef Diet Kramer, waarbij ze niet aangaf wat dat besluit precies 
inhield. Zeer verheugd waren de beide vrouwen toen bleek dat ook de twintigjarige Pim van ’t Sant 
mee mocht ‘in gezinsverband’, terwijl eerder was medegedeeld dat alleen de kinderen tussen de vijf 
en achttien jaar mee mochten. ‘Het waren spannende, opgewonden dagen met veel ups en downs 
en wisselende stemmingen. We voelden nu weer opnieuw hoe doodmoe we waren, lichamelijk en 
geestelijk’, noteerde Diet Kramer over de weken tussen de registratie en het vertrek. Ongetwijfeld 
speelde daarbij een rol dat er steeds lawaai van geschut was, wat een zeer onveilig gevoel gaf. 

Een grote teleurstelling was het vervolgens het bericht dat ze niet op 31 december zouden 
vertrekken, maar een dag later. Na alles wat ze al hadden meegemaakt, was dat, wat Diet Kramer 
noemde, ‘een downslag’, vooral voor Peter van ’t Sant die ‘dood en doodop’ was. Gelukkig werd het 
vertrek niet verder uitgesteld en konden ze de volgende dag inschepen. 

De tocht naar hun boot lijkt niet alleen vermoeiend te zijn geweest, maar ook deprimerend: ‘In 
Semarang veel beschadigde, stuk geschoten huizen, lege straten – nogal een luguber geheel! Lang 
in de zon stil staan. Peter zag erg wit en moe. Een tochtje van een uur op een afgestampt volle 
 landing-craft [= landingsvaartuig] en eindelijk: onze boot!’

Die boot was de ‘Duneira’, een Engels schip, waar Diet Kramer en haar gezelschap tot hun 
 verrassing – ‘half prettig half onaangenaam’ – een eerste klas hut en een eerste klas passage kregen 
toegewezen, terwijl andere repatrianten genoegen moesten nemen met plekken in zalen en ruimen. 

96 Tussen 1945 en 1949 repatrieerden meer dan honderdduizend Nederlanders uit Nederlands-Indië naar Nederland. Willems, De uittocht 
uit Indië, 19, 43.

97 De door Diet Kramer in haar kampnotities vermelde registratieletters voor evacués wijken – met onbekende achtergrond – af van elders 
genoemde categorie-aanduidingen. Brocades Zaalberg en Willems (Brocades Zaalberg en Willems, ‘Onmacht, ontkenning en onder-
schatting’) geven bijvoorbeeld de volgende indeling voor de evacués. De groep met de letter A had in verband met medische redenen de 
hoogste prioriteit bij de evacuatie. Bij deze groep werd uitgegaan van een herstelperiode van een jaar of langer. Daarna volgden de groepen 
met respectievelijk de letter B (oorlogsweduwen en wezen), C (degenen die geacht werden een half jaar nodig te hebben voor herstel), 
D (degenen die door leeftijd of andere redenen niet meer in Indië konden werken) en E (gezonde mensen die recht hadden op verlof op 
grond van bestaande regelingen).

98 Diet Kramer gebruikt de term ‘weduwentransport’ in haar brief aan Laura Olivier, d.d. 8 juni 1948 ( JV).
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‘Het verschil in behuizing en voeding was enorm. De stemming daardoor zeer slecht’, schreef Diet 
Kramer. Ze had daarvoor alle begrip: 

Drie jaren lang hebben we samen alle ellende, honger etc. gedeeld en nu ineens deze verschillen. Hoe we 
ook genoten van het lang vergeten comfort, toch genoten we niet geheel en al. Maar onze een beetje achter-
dochtige beschouwing van werkende W.C.’s, badkuip, lakens, uitstekend gedekte tafels enzovoort was bijna 
komiek. Al met al was het toch een heerlijke reis. We rustten een beetje uit.

Behalve uitstekende maaltijden kreeg Diet Kramer ook geestelijk voedsel aan boord. Een preek van 
dominee Plomp zette haar aan het denken aangaande het bijbelcitaat ‘mij en mijn huis “zullen den 
Heer dienen”’.99 Toch lijkt de reis niet geheel en al een genoegen te zijn geweest. ‘Het ging nogal cru 
aan toe’, schrijft ze. ‘De houding van de Engelsen aan boord was enigszins ontnuchterend en niet 
onverdeeld sympathiek.’ In het verhaal ‘Ontwaakt’, dat verderop wordt besproken, noteerde ze als 
observatie van de hoofdpersoon dat het een ellendige reis was geweest, ‘tussen Engelsen, die hen 
behandelden zoals ze er uitzagen… verpauperd, vermagerd en haveloos’.100 

Diedie Muller heeft een specifieke herinnering aan deze reis. Toen ze wegvoeren van Java zei 
haar moeder leunend tegen de reling: ‘Kijk goed naar de bergen, de Salak en Gedé, je ziet ze waar-
schijnlijk nooit meer terug.’101

De “Duneira” bracht de repatrianten naar Ceylon, waar in het centraal op het eiland gelegen 
Kandy tijdelijke opvangkampen waren gevestigd. Nadat het schip op 10 januari was aangemeerd, 
ging de reis per trein verder. Over dit laatste traject naar Dutch RAPWI Camp B.7 schreef Diet 
 Kramer: ‘Het vertrek van Colombo naar Kandy was prachtig geregeld door Rapwi en Nica.  Vrouwen 
tot tranen toe bewogen van blijdschap en dankbaarheid. We werden op alle mogelijke manieren 
geholpen met bagage, etc. In de trein kregen we ieder een regenjas, (…), een lunchpakket, zuurtjes, 
etc.’ Voor zoon Lex liep de reis wat anders. Hij was de avond tevoren ziek geworden en had flinke 
koorts. Daarom maakte hij de reis per ambulance, waarvan hij ondanks zijn ziekzijn genoot.102 

Na de vijf uur durende treinreis door prachtige natuur volgde nog een busreis van een halfuur. 
De aankomst moet voor velen een deceptie zijn geweest. ‘Toen waren we er: in het vreselijke oord, 
waar we voorlopig een thuis moesten maken’, schreef Diet Kramer, die met Peter van ’t Sant en hun 
kinderen in loods 71 kamer 4 en 5 kreeg toegewezen. Ze omschreef dit onderkomen later in een 
brief aan haar familie als ‘1½ kamer’, waarvan een werd gebruikt als huiskamer annex slaapkamer 
voor haarzelf, Diedie en Peter van ’t Sant, en de andere als slaapkamer voor Lex en Pim van ’t Sant. 

99 Mogelijk is de uit Zeeland afkomstige dominee J. Plomp bedoeld, die in 1938 was beroepen in Soerabaja (bron: http://www. delpher.
nl/nl/kranten/view ?coll=ddd&query=%22ds.+J.+plomp%22&cql%5B%5D=%28date+_gte_+%2201-01-1930%22%29&-
cql%5B%5D=%28date+_lte_+%2231-12-1946%22%29&facets%5Bspatial%5D%5B%5D=Nederlands-Indi%C3%AB+%7C+ 
Indonesi%C3%AB&identifier=ddd%3A010227546%3Ampeg21%3Aa0035&resultsidentifier=ddd%3A010227546%3Ampeg21%3
Aa0035; geraadpleegd 31 maart 2016).

100 ‘Ontwaakt’.
101 Interview Diedie, Lex en Ingrid Muller, d.d. 14 september 2012.
102 ‘Nica’ staat voor Netherlands Indies Civil Administration (NICA), die destijds verantwoordelijk was voor het burgerlijk bestuur en 

de rechtspraak in de op Japan heroverde Nederlands-Indische gebieden. De NICA vormde de schakel tussen de Nederlands-Indische 
regering en het geallieerde opperbevel in het bevelsgebied van de South West Pacific Area (bron: http://www.afscheidvanindie.nl/
archieven-onderwerpen-nica.aspx; geraadpleegd 31 maart 2016). Kampnotities Diet Kramer (DM).
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Een paar dagen na aankomst beschreef ze haar indrukken wat uitgebreider: 

De eerste gewaarwording was er een van grote ontnuchtering. Zover het binnenland in! Wanneer zouden 
wij de eindelijke thuisvaart ondernemen. Het leek ver af. Het kamp was na enkele dagen regen één modder-
poel. Niets was klaar, in de hutten lag een dikke laag stof. Er waren niet voldoende bedden, geen stoelen, 
niets en niets. En te weinig eten. Geen leiding, geen organisatie. Niets, niets. Wat een gekanker en geklaag 
aan alle kanten. Hoe snel was de dankbaarheid en ’t goede vergeten. Wat een verzuurde, grimmige klagende 
vrouwen. De ellende die achter ons lag, nam voor sommigen in gedachten een steeds grotere omvang aan. 
Lex lag ziek in een hoekje op een veldbed. Peter was doodmoe. 

Het relaas maakt duidelijk dat de repatrianten wederom voor tal van moeilijkheden waren geplaatst, 
wat een negatieve invloed had op de stemming. Dat werd nog erger toen bleek dat de repatrianten 
veel langer in Kandy zouden moeten blijven dan de beloofde vijf dagen. Diet Kramer lijkt de moed 
erin te hebben gehouden, daarbij gesteund door haar vriendschap met Peter van ‘t Sant. Ze schrijft: 

Toch had ik twee dingen gauw door. Volop water en heerlijk klimaat. De kamers waren bij nadere 
 beschouwing zeer gezellig te maken. Maar dat kwam pas later. Eerst vochten we ons door een moeilijke dag 
heen en probeerden niet te kankeren. Dat lukte! Daarna kwam er snel verbetering in het eten. Niet over-
dadig en on-Hollands, maar voldoende. ’t Wassen is hier een genot op zichzelf. Een paar dagen later ont-
vingen we onze barang [= bagage]. Compleet en vrijwel ongeschonden. Nu kwam Petertje in actie en thans 
(14  januari) zit er lijn in ons bestaan. We hebben ons ingesteld op een vrij lang verblijf hier. We zullen er 
het beste van maken. Samen zijn we sterk, Peter en ik. Wat Peter voor me betekent is moeilijk te  beschrijven: 
kameraadschap, rust, veiligheid, een ankertje in een woelige zee! 

Deze positieve houding van Diet Kramer wordt bevestigd door haar dochter. Zij vertelde dat zij 
en haar broer in Kandy veel ziek zijn geweest. Ze moesten eerst alle kinderziektes hebben gehad 
voordat ze per boot naar Europa mochten. ‘Dat was eigenlijk wel goed voor mijn moeder. Ze moest 
voor ons zorgen en had dus een opdracht.’103

Uit het vervolg van de kampaantekeningen blijkt dat het verblijf in Kandy voor Diet Kramer een 
periode was met ups en downs. Samen met Peter genoot ze van de prachtige natuur. Bijna lyrisch was 
ze bijvoorbeeld over hun eerste lange wandeling in vrijheid. ‘Ik barstte bijna van blijdschap en dank-
baarheid.’ En, wetende dat ze wel een poosje in Kandy zouden blijven, maakten de twee  vrouwen 
met behulp van ‘boeken en snuisterijen, met bloemen, kaïns, wat goede wandversiering’ van de 
toege wezen ruimte al gauw een gezellig onderkomen. ‘Onze kamer is een echt tehuis  geworden. 
We hebben een wand bespannen met de mooie kaïn van Peter en van de andere wand een  aardige 

103 Uiteindelijk zouden de repatrianten bijna vijf maanden in Kandy blijven (bron: Brocades Zaalberg en Willems, ‘Onmacht, ontkenning 
en onderschatting’, 87). Brief van Diet Kramer aan haar moeder en andere familieleden, d.d. 22 januari 1946 (DM). Interview Diedie, 
Lex en Ingrid Muller, d.d. 14 september 2012. Kampnotities Diet Kramer (DM).
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 boeken- en prullenhoek gemaakt. Peter heeft al een lampekap gemaakt en van twee zittingloze 
 stoelen 2 fauteuils.’104 

‘Villa Kankernooit’ noemden ze hun huis, wellicht vanuit het idee tevreden te zijn met wat hun 
werd geboden. Behalve onderdak betrof dat onder meer enige kleding – waaronder een pyjama 
en een regenjas – en onderwijsvoorzieningen voor de kinderen, waarvan Diedie gebruik maakte 
toen ze weer beter was. Ook was er een bioscoop in het kamp. In haar eentje zag Diet Kramer er de 
 Amerikaanse jeugdfilm National Velvet uit 1944, die is gebaseerd op het gelijknamige boek van Enid 
Bagnold (1889-1981). Maar dat was een weinig positieve ervaring: ‘Ik ging helemaal alleen en ik vond 
’t ellendig. ‘k ga voorlopig niet meer en zeker niet alleen.105 Maar over het algemeen voelde ze zich 
goed in Kandy. ‘Ik ben hier gelukkiger dan ik lang geweest ben’, schrijft ze. Haar tevredenheid gold 
ook de op vaste tijden verstrekte maaltijden. Hoewel ‘eentonig en eenzijdig’ waren die voldoende. 

Duidelijk is dat Diet Kramer zich bewust was van de verschillen met het leven dat ze in de drie 
jaren hiervoor hadden geleid. ‘Het is alsof we die drie jaren absoluut vergeten. We verdringen ze 
naar ons onderbewustzijn.’ Geruststellend voor haar moet ook zijn geweest dat het goed ging met 
de kinderen, ondanks de kinderziektes die ze doormaakten, en ondanks de eerdere verschrikkingen 
in de interneringskampen, waardoor de kinderen heel wat tekort waren gekomen. 

Lex is al weer beter en vermaakt zich met de aanleg van miniatuur wegen, bruggetjes, huisjes. Alleen 
 autootjes ontbreken. Lex heeft drie jaar geen speelgoed gehad. Wat een jeugd! Geen school, geen speelgoed 
en dan honger en een altijd zieke moeder. Was het een wonder dat ze oude wijfjes werden, in elkaar gedo-
ken op de stoep zaten en als maar over eten spraken. ’t Eerste wat hij krijgt is een mooie auto en later in 
Holland een meccano en een trein. Diedie heeft afleiding genoeg. Ze naait en speelt met de pop en is een 
druk, gezellig eigenwijs en stoeis dier. 

Gelukkig was Diet Kramer ook met de wederzijdse genegenheid tussen de kinderen en haar 
 vriendin: ‘Ik ben zo blij dat Peter van de kinderen houdt. En zij van tante Pietje.’ 

Al gauw kwamen er ook berichten uit Nederland. Daaruit begrepen ze dat ze in ‘Holland voor-
lopig slechts “met pijn” geherbergd konden worden’, waardoor ze zich nog meer met het kamp in 
Kandy verzoenden, aldus Diet Kramer. Haar woorden verwijzen naar het naoorlogse Nederland, 
waarin vanwege de woningnood en schaarste amper plaats was voor de repatrianten.106 

Behalve dergelijke algemene berichten kwam er ook persoonlijk nieuws in de vorm van  brieven 
binnen. Diet Kramer ontving op 19 januari twee brieven van familieleden: ‘Brieven uit Holland. 
Wat een blijdschap! Een pientere, keurige brief van oma met allerlei nieuws. Jan ‘n dochter en 
4 achter kleinkinderen’, vat ze dit vreugdevolle moment en het nieuws van haar familie samen in 
haar kampnotities. En in de brief waarmee ze drie dagen later reageert, schrijft ze: 

104 Een kaïn is een gebatikte doek. Kampnotities Diet Kramer (DM).
105 National Velvet gaat over de liefde van een meisje voor paarden. Het boek werd in 1987 in Nederland uitgegeven onder de titel Haar 

grote droom.
106 Willems, De uittocht uit Indië, 15. 
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Daar kreeg ik Zaterdagavond ineens 2 brieven, een van u, moeder en een van Kokkie. Ik was door het  dolle 
heen van blijdschap en heb Uw brief aan wel 5 mensen voorgelezen. Ik was er zo trots op. Uw handschrift is 
nog zo uitstekend en regelmatig en u stelt nog zo keurig. Kranig hoor. Nu hoop ik dat u een tweede oma 
Ipenburg wordt en heel lang bij ons blijft. De kinderen moesten de brief telkens weer voorgelezen hebben.107 

Na die eerste brieven werden er met regelmaat brieven uitgewisseld, waarbij Diet Kramer ook 
 brieven ontving van de kinderen uit het eerste huwelijk van Wim Muller.

De periode in Kandy bood Diet Kramer gelegenheid tot bezinning. Bezinning op wat er allemaal 
was gebeurd en op hoe ze verder wilde in haar leven. Gedachten daarover leidden soms tot inzicht, 
dan weer tot verwarring en nieuwe spanningen. Het al genoemde gesprek met Ton Rullmann op 
zaterdag 12 januari, waarin de predikant mededelingen had gedaan over haar man, had voor haar 
bijvoorbeeld een aantal zware dagen tot gevolg. Zo schrijft ze dat 14 januari ‘een moeilijke dag’ was. 

Mijn elasticiteit van geest raakt nu zeer gespannen. De overgang en tegenstellingen zijn te groot. Ik raak 
mijn stuur een beetje kwijt. Himmel hoch jauchzend, bis zum Tode betrübt als in de puberteitsjaren. Ik 
weet niet goed weg met al ’t goede dat ik nog ontvang: de liefde van de kinderen, de genegenheid van Peter, 
de redding, de veiligheid en nieuwe gezondheid. Hoe moet ik dit alles omzetten in productiviteit. Ik wil 
het terugbrengen in de maatschappij en meewerken aan een nieuwe gemeenschap. Maar verdien ik dat, is 
de oude schuld niet te groot? Hoe weinig zelfvertrouwen heb ik nog? Wat ben ik laks en slap geweest. Zo 
het mogelijk [is] een sterk, moedig, actief mens te worden, God helpe mij! Aan iedere zijweg staat  Christus. 
Soms ben ik alles kwijt, maar altijd opnieuw vindt Zijn hand mij, altijd wacht hij aan een nieuwe zijweg. 
Verdien ik dit? Maar ’t is genade! We kunnen dit niet begrijpen. Na mijn moeilijke dagen door dat wat Ton 
me vertelde, kost het me ontzettend veel moeite een streep te trekken en een nieuw leven met moed en 
vertrouwen te beginnen. Maar ik wil. Een eerlijk, eenvoudig leven met hulp van Jezus Christus. Hij als 
leidsman. Wel omzien maar durven aanvaarden. Ook het goede! 

Het lijkt erop dat Diet Kramer van goede wil was om haar leven op orde te brengen en een bijdrage 
te leven aan de samenleving, maar dat ze ook onzeker was of ze dit zou kunnen. Steun zocht en vond 
ze in haar geloof, maar ook daarbij is weer sprake van onzekerheid. Is de oude schuld – wat dat ook 
moge zijn – niet te groot, vraagt ze zich af. Ze stelt echter vast dat het ‘genade’ is. Een genade die niet 
te begrijpen valt. Hoe dan ook, ze wil accepteren en verdergaan. Dat blijkt ook uit haar allerlaatste 
aantekening over de kampperiode. Met een vette streep eronder noteerde ze op 3 februari 1946: 
‘Ik moet gaan schrijven!’

Aannemelijk is dat Diet Kramer wat dat laatste betreft de daad bij het woord voegde en inder-
daad in Kandy weer ging schrijven. Daarvoor zijn verschillende aanwijzingen. Allereerst werd in 
dagblad De Waarheid van 14 maart 1946 het bericht opgenomen dat de ‘bekende Nederlandse 

107 Uit het levensverhaal van Jan Kramer blijkt dat Diet Kramer op 22 december 1945 vanuit Semarang naar haar familie in Nederland had 
geschreven; deze brief is echter, voor zover bekend, niet bewaard gebleven. Tevens blijkt uit zijn verslag dat eerdere brieven van Diet 
Kramer nooit zijn aangekomen (EVK). Haar moeder had Diet Kramer onder meer geschreven dat haar broer Jan Kramer vader was 
geworden van een dochter, zo blijkt uit de reactie van Diet Kramer (Brief van Diet Kramer aan haar moeder en andere familieleden, d.d. 
22 januari 1946 (DM)). 
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schrijfster Diet Kramer’, verblijvende in het Nederlandse kamp te Kandy, kampschetsen schreef en 
lezingen hield. Verder is er een blad aan haar kampverslag toegevoegd met daarop aantekeningen 
die geïnterpreteerd kunnen worden als de opzet voor een verhaal of boek. De notities bevatten bij-
voorbeeld een tijdlijn die loopt van 1895 tot en met 1945 en een summiere karaktertekening: ‘lange 
vrouw, smal gezicht, zeer donkere ogen en grijs haar – smal, intelligent, gevoelig. Zeer grote belang-
stelling voor het leven – door gedwongen eenzaamheid’. Voor zover bekend heeft Diet  Kramer deze 
aantekeningen later echter niet uitgewerkt tot een publicatie. 

De periode in Kandy heeft haar evenwel wel geïnspireerd tot het verhaal ‘Ontwaakt’, waar-
bij niet geheel duidelijk is of ze dit heeft geschreven in het opvangkamp of na haar terugkeer in 
 Nederland. Dit laatste lijkt het meest waarschijnlijk, omdat de hoofdpersoon terugblikt op een 
 verblijf in Kandy als hij al weer in Nederland is. Bovendien is een van de bewaard gebleven typo-
scripten in handschrift door Diet Kramer voorzien van de datum 21 mei 1948. Op hetzelfde typo-
script is ook een opdracht genoteerd: ‘voor Pietjewiet!’. Het is dan mogelijk dat Diet Kramer in 
Kandy een opzet voor het verhaal heeft gemaakt en dit naderhand heeft uitgewerkt. Daarnaast blijft 
de optie dat ze het verhaal wel in Kandy heeft geschreven, maar pas later een datum met opdracht 
heeft toegevoegd.108

Hoofdpersoon in ‘Ontwaakt’ is een 25-jarige uit Indië teruggekeerde soldaat, die terugblikt op 
zijn verblijf kamp in Kandy in de eerste maanden van 1946. Hij had toen zijn kind bij zich, een 
 jongetje dat hij voor het eerst had gezien toen het bijna drie jaar was. De moeder, zijn vrouw, was 
in het kamp gestorven. Aanvankelijk had hij niets van het kind willen weten. Het verdriet om zijn 
vrouw was te groot geweest. Hij had dit afgereageerd in de timmerklussen die hij op zich had geno-
men. Een ommekeer was gekomen toen hij in het kamp naar muziek van Brahms, Bach en Chopin 
had geluisterd. Hij begon het kind, dat altijd om hem heen speelde, te zien. Op een dag was het kind 
hem met veel moeite na geklommen op de rotsen en had hem twee bloemen gebracht. Die prestatie 
had hem doen inzien dat het kind bij hem hoorde, dat het kind van hem was en van de vrouw die hij 
had verloren. Hij had het kind bij zich geroepen, het begin van iets nieuws. De man had zich verlost 
gevoeld van zichzelf en kon zich vanaf dat moment weer openstellen voor God.

Met dit laatste is ‘Ontwaakt’ als het ware een bekeringsverhaal. Dat die bekering niet altijd op 
dezelfde manier verloopt, laat Diet Kramer zien in het slot: 

Want voor sommigen van ons is het terug-vinden van God een werkelijke verandering vol licht en vreugde; 
voor sommigen van ons is het ’t moeizaam vinden van dàt punt waar gevoel en verstand te samen komen. 
Bergachtig terrein, heuvelen en dalen, oceanen en ravijnen, maar achter dat alles God, die hen tegemoet 

108 [Anoniem’, ‘Diet Kramer te Kandy’, De Waarheid, 14 maart 1946. De typoscripten behoren tot het familiearchief (DM). In het 
Literatuur museum te Den Haag is een incompleet typoscript aanwezig (LM, collectie Diet Kramer, signatuur ‘Diet Kramer NG’). ‘Ont-
waakt’ is gepubliceerd in Ontmoeting 2 (1947-1948) 437-446. Diet Kramer las het verhaal voor tijdens de Pinksterconferentie van het 
Verbond van Christelijk Letterkundige Kringen in Nederland te Woudschoten in 1948 (zie: Van der Stoep, ‘Conferentie’ en Risseeuw, 
‘[over: Diet Kramer. Thuisvaart]’). Na de dood van Diet Kramer lijkt Peter van ’t Sant het verhaal ‘Ontwaakt’, voorzien van correcties 
van Diet Kramer en de nieuwe titel ‘Herinnering’, ter publicatie te hebben aangeboden aan Marijke van Raephorst, die het heeft voorge-
legd aan uitgever Van Ulzen van uitgeverij Holland. Beiden lijken echter op dat moment geen mogelijkheden te hebben gezien voor 
publicatie, waarna het typoscript is teruggestuurd aan Peter van ’t Sant (brief Marijke van Raephorst aan W.B. van ’t Sant-Boortman, d.d. 
9 december 1965 (LeM)).
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schrijdt en aan Wie zij nimmer twijfelen kunnen. Voor anderen is het een zwaar voortkruipen op handen 
en knieën over ruwe rotsen. Geschramde handen, geschramde knieën. Kruipen… vóórtkruipen, blinde-
lings en wanhopig. Niet een dag; niet een maand; niet een jaar; maar een mensenleven lang.

Het is voor te stellen dat Diet Kramer met dit laatste haar eigen strijd beschreef, haar strijd om zich 
te kunnen en mogen overgeven aan de genade die zij wel zag maar niet altijd durfde te  aanvaarden, 
zoals ze in haar kampverslag heeft aangegeven. Het lijkt erop dat het slot van ‘Ontwaakt’ ook als 
zodanig is geïnterpreteerd door P.J. Risseeuw. Hij spreekt wat dat betreft van een ‘rechtstreekse 
bekentenis’, dat wil zeggen dat Diet Kramer toegaf dat de overgave aan God voor haar levenslang 
een moeizaam proces was.109 

Ondertussen was Jacoba Kramer-Ipenburg bezig met de voorbereiding van de terugkeer van haar 
dochter en twee kleinkinderen naar Nederland. Op 16 maart 1946 schreef ze dat ze hoopte dat 
Diet voor 25 april – de verjaardag van Diet Kramer – weer in hun midden zou zijn. Ze had voor 
hen een ruime kamer met vaste wastafel beschikbaar met een tweepersoonsbed voor Diet en Diedie 
en een bed voor Lex. Ondanks de schaarste aan goederen en de hoge prijzen zou de hele familie 
zijn best doen om wat speelgoed voor Diedie en Lex te pakken te krijgen. Het verlangen naar Diet 
en de  kinderen was groot, schreef ze. Het was haar bedoeling om haar dochter een poos flink te 
verwennen, zodat die kon uitrusten, want dan ‘kun je ook beter plannen maken’. Uit de brief blijkt 
verder dat moeder Kramer contact had gehad met directeur Van Ulzen van uitgeverij Holland. Hij 
had haar een exemplaar toegezonden van de Duitse vertalingen van Begin en Onrustig is ons hart. Ze 
geloofde dat Diet Kramer nog aardig wat te goed had van Van Ulzen.110

Haar verjaardag kon Diet Kramer niet in Nederland vieren. Die vierde ze op ms “Ruys”, die op 5 
april 1946 met een grote groep evacués uit Colombo was vertrokken. Het lijkt niet waarschijnlijk dat 
Diet Kramer, Peter van ’t Sant en de kinderen weer eersteklas reisden. De meeste passagiers werden 
ondergebracht in de ruimen waar ‘bedden van spanzeilen’ waren. De verstrekte maal tijden waren 
eenvoudig doch voedzaam en ter ontspanning was er een bibliotheek en werden onder meer film-
voorstellingen, dansavonden en bridge- en schaakwedstrijden georganiseerd. Ook werd aan boord 
lesgegeven en was er dagelijks een ‘scheepscourant’ met nieuwsberichten, verhalen en  gedichten. 
Voor medische zorg en andere vormen van bijstand was een team van artsen,  verpleegsters en maat-
schappelijk werkers aan boord.111 

Diedie Muller herinnert zich dat het een gevaarlijke reis was doordat er nog veel mijnen op zee 
waren. Ook stierven er onderweg veel mensen door verzwakking en ziektes. Diedie herinnert zich 

109 ‘Ontwaakt’. Risseeuw, ‘[over: Diet Kramer. Thuisvaart]’.
110 Brief van Jacoba Kramer-Ipenburg aan Diet Kramer, d.d. 16 maart [1946] (DM). 
111 [Anoniem], Koers West, 85-89. Willems, De uittocht uit Indië, 50-51. De datum van de reis van Colombo naar Nederland is ontleend aan 

door Herman van Oosten verzamelde passagierslijsten (e-mail Herman van Oosten, d.d. 6 april 2016). Pim van ’t Sant lijkt al met een 
eerder transport naar Nederland te zijn vertrokken, zo blijkt uit de brief van Jacoba Kramer-Ipenburg, d.d. 16 maart 1946; ze schrijft: 
‘Nu schiet het zeker op dat Pim vertrekt’ (DM). Bovendien komt zijn naam niet voor op de passagierslijst van de “Ruys”, die op 5 april 
1946 van Colombo naar Amsterdam vertrok, met aan boord Diet Kramer, Diedie en Lex Muller, en Peter van ’t Sant (e-mail Herman van 
Oosten, d.d. 6 april 1946).
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verder dat haar broertje op het schip voor het eerst in zijn leven had geslaapwandeld. ‘Levensgevaar-
lijk was dat. Ze konden hem net op tijd bij een trapgat weghalen.’112 

Tot de reisgenoten van Diet Kramer behoorden de toen ongeveer vijftienjarige Tjits van der 
Meulen en haar jongere broertjes van tien en twaalf jaar. Hun moeder was in het kamp overleden 
en hun vader aan de Birma-spoorweg. Dokter Jo Hörchner, die in Jogjakarta een collega van hun 
vader was geweest, was hun voogd. De kinderen Van der Meulen hadden onderweg van Semarang 
naar Ceylon bij de dokter in de hut geslapen. Maar omdat de arts het erg druk had, vroeg die of 
Diet Kramer als toeziend voogd wilde fungeren en de kinderen onder haar hoede wilde nemen van 
Kandy naar Amsterdam. Heel actief was Diet Kramer niet in die rol, herinnert Tjits Schreuder-van 
der Meulen zich, maar ze had hen wel geholpen om een goed plekje voor hun hangmat te zoeken en 
was voor hen opgekomen als er vrouwen onaardig tegen hen deden. Een andere herinnering betreft 
de afstandelijke houding van Diet Kramer en het feit dat ze ziek was, ‘maar ze was te flink om ziek 
te zijn’. Dat laatste duidt erop dat Diet Kramer zich (alweer) sterker lijkt te hebben voorgedaan dan 
ze zich in werkelijkheid voelde.113 

Ter voorbereiding op de terugkeer in Nederland werd de reis in Port Said, Egypte onderbroken 
voor een bezoek aan het hulpgoederenkamp Ataka bij de door de geallieerden aangelegde haven 
van Adabya. Hier werden de passagiers gastvrij ontvangen met koffie, thee, broodjes, fruit en gebak. 
Er was zelfs voor muziek gezorgd. Daarna werden de door verschillende organisaties samengestelde 
kledingpakketten uitgedeeld, bestaande uit onder meer ondergoed, zakdoeken, pyjama’s, sokken, 
handdoeken, bovenkleding en schoenen. Tevens ontvingen de passagiers van het Nederlandse Rode 
Kruis, dat in Ataka een eigen post had, toiletartikelen, lectuur, sigaretten, chocolade en speelgoed.114

Op zaterdag 4 mei 1946 bereikte de “Ruys” de sluizen van IJmuiden, waarna het schip via het 
Noordzeekanaal doorvoer naar Amsterdam. Bij aankomst werden de passagiers verwelkomd met 
het Wilhelmus, dat door een orkest werd gespeeld. Na de ontscheping volgde een ontvangst in een 
feestelijk versierde loods. Hier werden de laatste formaliteiten afgehandeld en werden door ver-
tegenwoordigers van het Comité “Nederland Helpt Indië” geschenken uitgedeeld als sigaretten, 
ontbijtkoek en blikjes biscuits. Ook was voor koffie en broodjes gezorgd. Of Diet Kramer en haar 
kinderen bij de gerepatrieerden behoorden die vervolgens per bus of taxi naar een logeeradres werden 
gebracht, is niet bekend. Het is immers ook mogelijk dat ze werden opgewacht door familieleden 
en vervolgens naar het huis van Jacoba Kramer-Ipenburg zijn gegaan, Rijnstraat 46-I te Amsterdam. 
Dat is ook het adres waar Diet Kramer en haar kinderen op 13 mei 1946 werden ingeschreven.115 

112 Interview Diedie, Lex en Ingrid Muller, d.d. 14 september 2012. 
113 Telefoongesprek Tjits Schreuder-van der Meulen, Beetsterzwaag, d.d. 13 juni 2012. In haar kampnotities verwijst Diet Kramer naar het 

feit dat de kinderen Van der Meulen tegelijk met hen uit Semarang vertrokken. 
114 Voor de samenstelling van de kledingpakketten was onder meer een beroep gedaan op Engelse en Amerikaanse organisaties als de Women 

Voluntary Service en de Netherlands Purchasing Commission. [Anoniem], Koers West, 69-83. Zie ook: Willems, De uittocht uit Indië, 50-51. 
115 Koers West, 69-83. Willems, De uittocht uit Indië, 52. Overzicht van gegevens ten behoeve van een uitkering volgens de Wet Uitkeringen 

Vervolgingsslachtoffers 1940 - 1945 (WUV), d.d. 6 februari 2002 (DM).
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Peter van ’t Sant vond mogelijk onderdak op het adres Duinweg 10, Wassenaar, zoals vermeld is op 
de passagierslijst van de “Ruys”.116

Een nieuw gezin
Wellicht in Kandy, maar het kan ook op een ander moment zijn geweest, moeten Diet Kramer en 
Peter van ’t Sant hebben besloten om na hun terugkeer in Nederland samen woonruimte te zoeken. 
In haar brief van 16 maart 1946 had Jacoba Kramer-Ipenburg aan dit besluit gerefereerd. Het idee 
dat Diet zou gaan samenwonen met ‘mevr. Van ’t Sant’ sprak haar aan, zeker ‘na alles wat jullie 
samen doormaakten’. Bij het vinden van een huis zouden ze wat geluk moeten hebben, ‘maar moed 
houden en vertrouwen, het komt alles toch anders dan onze plannen zijn’, schrijft ze.117 Met deze 
woorden verwijst Jacoba Kramer-Ipenburg naar de eerdergenoemde woningnood, die, vooral in de 
grote steden, het gevolg was van de vele door beschietingen en bombardementen verwoeste huizen. 
Bovendien had de bouw in de oorlog stilgelegen. Daar kwam nog bij dat de overheid na de bevrij-
ding in eerste instantie voorrang gaf aan het herstel van wegen, bruggen en bedrijfspanden, om zo 
de economie weer op gang te brengen.118

Hoe Diet Kramer de eerste maanden na haar terugkeer in Nederland heeft doorgebracht, valt 
enigszins af te leiden uit de bewaard gebleven correspondentie met Peter van ’t Sant uit de periode 
mei-augustus 1946.119 Uit de brieven blijkt een nogal koortsachtige bedrijvigheid. Duidelijk is dat 
er veel moest worden geregeld. Registratie bij het Centraal Bureau Verzorging Oorlogsslachtoffers 
(CBVO) was bijvoorbeeld nodig om een beroep te kunnen doen op de tegemoetkomingen die de 
overheid beschikbaar had gesteld voor de repatrianten uit Nederlands-Indië. Als oorlogsslacht offers 
hadden zij recht op speciale zorg. Zo kwamen zij – in afwachting van een definitieve regeling – 
onder meer in aanmerking voor een uitkering gedurende de eerste drie maanden: driehonderd gul-
den per maand voor gehuwden en tweehonderd voor alleenstaanden boven de 25 jaar, voor ieder 
kind boven de zeventien jaar vijfenzeventig gulden en voor ieder jonger kind zestig gulden. Diet 
Kramer had dus aanvankelijk recht op een maandelijks bedrag van 320 gulden. Na enkele maanden 
werd deze tegemoetkoming vervangen door een reguliere uitkering voor levensonderhoud, waarvan 
de afhandeling op 1 mei 1947 werd overgeheveld naar de gemeentelijke sociale diensten. Onbekend 

116 In 1947 was W.Ph. Paternotte op het adres Duinweg 10, Wassenaar ingeschreven, zo blijkt uit het Adresboek 1947 (bron: http://gemeente-
archief.wassenaar.nl/atlantispubliek/Default.aspx#media/60600982/1; geraadpleegd 8 april 2016). Uit een personeels advertentie in 
De Residentiebode van 9 mei 1944 blijkt dat de heer Paternotte en zijn echtgenote ook in 1944 op het adres Duinweg 10, Wassenaar 
woonden (http://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=paternotte+duinweg+10&coll=ddd&identifier=ddd%3A011063395%3
Ampeg21%3Aa0011&resultsidentifier=ddd%3A011063395%3Ampeg21%3Aa0011; geraadpleegd 8 april 2016). Aannemelijk is dat 
de familie Paternotte er ook in 1946 woonde, toen Peter van ’t Sant op dit adres werd ingeschreven. Of er een familierelatie is tussen W.P. 
Paternotte en Peter van ’t Sant is niet bekend. Het is ook mogelijk dat Peter van ’t Sant eerst op een ander adres verbleef. De inschrijving 
op het adres Duinweg 10, Wassenaar dateert namelijk van 7 juni 1946. Uit een bewaard gebleven envelop van een brief van Diet Kramer 
aan haar vriendin met poststempel 22 juli 1946 blijkt overigens dat Peter van ’t Sant op die datum op het adres Burgemeester Kastelein-
weg 35 te Aalsmeer verbleef. 

117 Brief van Jacoba Kramer-Ipenburg aan Diet Kramer, d.d. 16 maart [1946] (DM). 
118 In Nederland waren door het geweld van de Tweede Wereldoorlog zo’n 90.000 huizen verwoest en 50.000 zwaar beschadigd (bron: 

http://www.npogeschiedenis.nl/andere-tijden/afleveringen/2010-2011/Woningnood-volksvijand-nr-1.html; geraadpleegd 21 april 2016).
119 In totaal zijn zeventien, deels gedateerde en deels ongedateerde, brieven en briefkaarten van Diet Kramer aan Peter van ’t Sant uit de 

periode mei-augustus 1946 bewaard gebleven (LeM).
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is in hoeverre Diet Kramer van deze regelingen gebruik heeft gemaakt, ook omdat ze inkomsten had 
uit de opbrengst van de verkoop van haar boeken. 

Tevens waren er voor de repatrianten voorzieningen voor de aanschaf van huisraad en keuken-
gerei, en hadden zij zes maanden lang recht op een tweede distributiekaart, zodat zij konden 
beschikken over extra bonkaarten voor levensmiddelen, groente, fruit, etc. Door veel Nederlanders 
werd die laatste maatregel met scheve ogen bekeken, omdat men vond dat de repatrianten uit Indo-
nesië werden bevoordeeld ten opzichte van de vele anderen die hadden geleden in de oorlog, zoals 
de gevangenen die uit Duitsland waren teruggekeerd. De repatrianten werden dan ook nogal eens 
‘dubbele bonnenvreters’ genoemd.120 

Kort na de terugkeer in Nederland waren er eveneens verschillende medische onderzoeken in 
verband met de gezondheidsproblemen die het gevolg waren van de doorstane ontberingen. Zo was 
Diet Kramer niet alleen sterk afgevallen – foto’s uit die periode laten zien dat ze nog maar een schim 
was van de volslanke vrouw die ze voor de oorlog was geweest – daarnaast was haar algehele conditie 
zwak. Om die reden was een bezoek aan een internist noodzakelijk, die haar lever- en vitamine-in-
jecties voorschreef. Ze schrijft: 

Mijn bloed was wederom 6 strepen achteruitgegaan, bovendien moet ik vrij erg beri-beri gehad hebben. 
Dit wees ’t hartonderzoek en reflexonderzoek uit. Verder een schaduwtje in de linkerlong, waarschijnlijk 
daterend uit mijn jeugd; beetje voorzichtig zijn met bronchitis en zo maar niet van belang. 

Extra zorg was er voor Lex in die dagen toen hij te kampen kreeg met een malaria-aanval. Daar-
door miste hij het bezoek van de Engelse staatsman Winston Churchill aan Nederland, wat hij erg 
 jammer vond. Als kind was hij al geïnteresseerd in politiek, memoreert hij.121 

Uit de brieven blijkt verder dat Diet Kramer, Peter van ’t Sant en de kinderen een paar  maanden 
na hun aankomst bij broer Jan Kramer, die sinds 3 april 1946 met zijn echtgenote Elise (Lies) 
 Mechanicus en hun dochter Edith op het adres Van Meerkerkestraat 3 in Den Haag een ruim huis 
bewoonden, zouden kunnen intrekken. Daarbij is onduidelijk of ze daar gebruik konden maken 
van de gehele bovenverdieping dan wel van enkele kamers. Dat laatste lijkt het meest waarschijn-
lijk omdat Diet Kramer in verschillende brieven aangeeft dat het passen en meten is. ‘Ik vind 
zo’n bankstel schitterend maar houden we ruimte over voor een tafel, stoelen, dressoir. Aan dat 
 schrijfbureautje durf ik helemaal nog niet te denken!’122 

Of Jan Kramer de woonruimte vrijwillig had aangeboden, is evenmin bekend. Mogelijk heeft 
hierbij een rol gespeeld dat particulieren die ruim woonden, vanwege het grote naoorlogse tekort 
aan huizen, werd verzocht woonruimte beschikbaar te stellen aan gerepatrieerden uit Indië (of aan 
andere woningzoekenden). Dat blijkt ook uit het levensverslag van Jan Kramer, waarin hij schrijft 

120 Willems, De uittocht uit Indië, 87-94; Willems, ‘Oorlogsslachtoffers uit de Oost’.
121 Brief van Diet Kramer aan Peter van ’t Sant, gedateerd ‘Donderdagavond’, mogelijk 9 mei 1946 (LeM). Interview Diedie, Lex en Ingrid 

Muller, d.d. 14 september 2012. Winston Churchill (1874-1965) verbleef van 8 tot en met 13 mei 1946 in Nederland (bron: http://
www.npogeschiedenis.nl/nieuws/2010/januari/Winston-Churchill-in-Nederland.html; geraadpleegd 18 april 2016).

122 Brief van Diet Kramer aan Peter van ’t Sant, d.d. 20 mei 1946 (LeM).
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dat ze niet vrij konden beschikken over extra ruimte. Voor hem en zijn echtgenote was inwoning van 
familie dan wellicht minder bezwaarlijk dan van vreemden.123 

Terwijl Diet en de kinderen bij Jacoba Kramer-Ipenburg in Amsterdam logeerden en Peter van 
’t Sant afwisselend in Wassenaar en Aalsmeer verbleef, bereidden de twee vriendinnen de verhui-
zing voor.124 Er moesten bedden, gordijnen, kasten en vele andere spullen worden gekocht, waarbij 
gebruik werd gemaakt van de genoemde overheidsvoorzieningen. In verschillende brieven aan haar 
vriendin schrijft Diet Kramer daarover. ‘Mijn bedvergunning is al bij Pander met een bijgaand dui-
delijk schrijven, ook over jouw matrassen en kussens en over financ. regeling.’125 Maar niet alleen 
werden er spullen gekocht, familie en kennissen droegen ook meubilair en andere zaken aan. Onder 
hen was uitgever Van Ulzen, met wie Diet Kramer al spoedig contact had opgenomen. Hij zorgde 
bijvoorbeeld voor een ‘wandversiering’. Plezierig was ook dat ze van Van Ulzen nog een flink bedrag 
te goed had, ‘5000 krijg ik nog van mijn uitgever’. Verder lijkt Diet Kramer nog zo haar eigen wegen 
gehad te hebben om spullen aan te schaffen. ‘(…) bovendien kan ik clandestien zonder punten 
kopen’, schrijft ze.126

Onduidelijk is hoe de twee vrouwen de taken hadden verdeeld, maar de toon in de brieven van 
Diet Kramer is nogal bedisselend. Ter illustratie: ‘Dinsdag de 13e augustus komt de barang aan, te 
weten bedden, boekenkast, schilderij, vaste wastafel voor Lies, en kleine dingen. Ook 2 kisten met 
mijn boel, linnengoed, eet-voorraad, etc. Blijf dus thuis Dinsdag, want de kisten moeten stante-pede 
leeggehaald en geretourneerd.’

Ook Jan Kramer bereidde zich voor op de inwoning en ook hem leek het een goede zaak dat 
zijn zuster ging samenwonen met Peter van ‘t Sant. In zijn levensverhaal noteerde hij op 5 juni 1946: 

Het wordt binnenkort druk in huis. In den loop van Augustus trekt Tante Diet (Mevr. D.M. Muller- 
Kramer) met haar beide kinderen: Diedie (11 jaar) en Lex (9 jaar) bij ons in. Verder Mevr. van ’t Sant, ook 
iemand die haar man door het kampleven in Indië heeft verloren. Jij [Edith] noemt haar ook al Piet, zooals 
Tante Diet en de kinderen. Tante Diet en Piet hebben tijdens die moeilijke jaren van gevangenschap onder 
de Jappen veel aan elkaar gehad en het is daarom dat ze bij elkander blijven. Onder dergelijke omstandig-
heden leer je menschen veel beter kennen dan wanneer alles op rolletjes loopt. En ’t is misschien maar heel 
goed, dat Tante Diet iemand naast zich heeft, die beter geschikt is om aan het dagelijksche leven en de 
daarmee verband houdende kleine beslommeringen leiding te geven dan zij. Tante Diet zal wel weer gauw 
aan een boek beginnen. Ze heeft daarvoor tijdens haar Indische internering ruim stof opgedaan. Het gaat 
er nu om de leege kamers, waarin zij hun intrek zullen nemen, een beetje aan te kleeden, want het is nog 
altijd heel moeilijk iets behoorlijks te koopen en slaag je daar in, dan zijn de prijzen fantastisch vergeleken 
bij hetgeen wij gewend waren.

123 Levensverhaal Jan Kramer (EVK). Willems, De uittocht uit Indië, 68-72.
124 Zie bladzijde 341, noot 116.
125 De firma H. Pander & Zonen was destijds een bekend meubelbedrijf in Den Haag (http://www.kunstbus.nl/kunst/pander.html; ge-

raadpleegd 13 april 2016). Brief van Diet Kramer aan Peter van ’t Sant, gedateerd ‘Donderdagavond’ (LeM).
126 Brief van Diet Kramer aan Peter van ’t Sant, d.d. 20 mei 1946 (LeM). Dat er sluikwegen waren om aan spullen te komen wordt bevestigd 

door Wim Willems. Ten aanzien van de voorzieningen die er waren voor de repatrianten uit Nederlands-Indië schrijft hij dat er regel-
matig misstanden voorkwamen: ‘Vriendjespolitiek, dubbele aanvragen, het achterhouden van informatie – het gebeurde allemaal, hoewel 
we niet weten op welke schaal’ (bron: Willems, ‘Oorlogsslachtoffers uit de Oost’, 99).
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Voor Diet Kramer kon de verhuizing niet snel genoeg komen. Daar lijken meerdere redenen voor 
te zijn geweest. Zo wijzen verschillende uitspraken in haar brieven erop dat de logeerpartij bij haar 
moeder haar maar matig beviel. Haar moeder, die ze consequent ‘oma’ noemt, lijkt haar nogal op 
haar zenuwen te hebben gewerkt. Legde die te veel beslag op haar? ‘Oma’s humeur is zeer goed nu ze 
me helemaal voor zich alleen heeft’, klinkt dan nog redelijk positief. Anders is dat met verzuchtingen 
als ‘oma is heel, heel moeilijk’, ‘Als oma nu even wenst te zwijgen, kan ik je schrijven’ en ‘O oma kletst 
zo’. En op zeker moment, toen Peter een weekend naar Bergen ging, liet Diet Kramer haar weten: ‘Ja 
kind, ik zou ook dolgraag de komende week-end in het Gooi zitten. Stel je voor!!! Maar zoiets durf 
ik niet aan…. Brrr, er zou wat zwaaien.’ Op zo’n moment werd er heel wat van haar zelfbeheersing 
gevraagd, waarbij ze zich gesteund voelde door de ophanden zijnde verhuizing: ‘Met de zekerheid 
van ons huis en samenzijn voor ogen, kan ik me nu wel erg beheersen en is de vrede in huis zeer 
groot. Maar het kost me toch wel iets en slapen doe ik aller-belabberdst. Zeker door al die daagse 
zelfbeheersing.’127

Het verblijf bij haar moeder riep bij Diet Kramer ook negatieve herinneringen op. ‘Het is hier 
zo moeilijk soms en door alle associaties met vroeger moet ik zo vechten tegen de oude zonden, die 
zo gemakkelijk weer te bereiken zijn. Vergeef me dat maar! Ik word soms opstandig en recalcitrant. 
Ik kàn dit kleine leven niet meer verdragen.’ Ze beschrijft niet om welke ‘oude zonden’ het ging. 
Misschien de driftbuien die gesuggereerd zijn in hoofdstuk 1? En waren die eerder ook aanleiding 
geweest om te spreken van ‘oude schuld’? 

Meer dan genoeg had ze ook van alle sociale verplichtingen, die in schril contrast waren met alles 
wat ze de jaren daarvoor had meegemaakt: 

Piet, ik wil over drie maanden in mijn eigen home zitten. Ik heb er balen van! Hele tonnages balen! Zater-
dag in een verjaarsvisite gevallen (…) met borrels en dansen en ik voelde me helemaal stijf worden. Hebben 
wij nou zoveel meer ellende gezien of wat is het. Ik snap die mensen hier niet. ’t Zijn net stomme kinderen 
die van onze Lieve Heer prachtige mecano’s cadeau gekregen hebben en een rotzooi van hun speelgoed 
maken. Te lui en te stom om de schroefjes vast te draaien! Wat een oppervlakkigheid Pietjewiet, en wat 
weinig oog voor de ernst van de toestanden. 

In een volgende brief klaagt ze: ‘Petertje, ouwe sobat… er komt weer eens bezoek. Lamme lui altijd, ik 
wil in Den Haag in het begin alleen maar mensen zien, die me interesseren en die jou interesseren.’128 

Maar de belangrijkste reden dat Diet Kramer spoedig wilde verhuizen was ongetwijfeld het feit 
dat ze Peter van ’t Sant, die ze aanspreekt met ‘Pietjewiet’, ‘Piet’ of ‘Pietje’, erg miste. Dat blijkt uit 
uitspraken als: ‘Ik mis je zo ontzettend’, ‘Ik verlang zo erg naar je’ en ‘Wanneer kom je hier? Kun je 
twee nachten blijven?’ Dat laatste is ook een voorbeeld van haar vele pogingen om ontmoetingen te 

127 Levensverhaal Jan Kramer (EVK). Brief van Diet Kramer aan Peter van ’t Sant, gedateerd ‘Zaterdagavond’ [waarschijnlijk 11 mei 1946] 
(LeM); brief van Diet Kramer aan Peter van ’t Sant, gedateerd ‘Donderdagavond’ (LeM); brief van Diet Kramer aan Peter van ’t Sant, 
gedateerd ‘Zondagavond’ (LeM); brief van Diet Kramer aan Peter van ’t Sant, d.d. 25 juli 1946 (LeM); ongedateerde brief [waarschijnlijk 
in augustus 1946 geschreven] van Diet Kramer aan Peter van ’t Sant (LeM). 

128 Brief van Diet Kramer aan Peter van ’t Sant, gedateerd ‘Zondagavond’ (LeM); ongedateerde brief van Diet Kramer aan Peter van ’t Sant, 
[waarschijnlijk d.d. 8 of 12 juli 1946] (LeM); brief van Diet Kramer aan Peter van ’t Sant, d.d. 25 juli 1946 (LeM). 
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arrangeren, in Amsterdam, Haarlem of Den Haag. Bij die gelegenheden zouden ze alles rondom de 
verhuizing nog eens kunnen bespreken en dingen daaromtrent regelen, maar ook gezellige dingen 
doen, uit eten gaan bijvoorbeeld, op bezoek gaan bij kennissen en shoppen. In dat verband kan ook 
de korte vakantie in Loenen worden genoemd die Diet Kramer voor haar en Peter organiseerde. 
Enthousiast schrijft ze: 

Loenen is voorelkaar! Een mooie kamer met een balconnetje, vreselijk ver de oerwouden in. 1 x in de 2 uur 
komt er een bus langs en naar ’t dorp moet je een half uur lopen! Is dat even wat voor ons. Bos vlak over je 
deur! En je hoeft niet te praten. Geen kennissen “niks”. ’t Is er wel stikvol, maar daar zullen we ons niets van 
aantrekken! O Pietjewiet, ik snak er naar! 

Daarna volgen nog wat praktische tip: ‘Maar je moet wat suiker, boter, jam en ev. een blikje vlees en 
ook wat bonnen meenemen. Dat geef ik je in Den Haag wel op. Bovendien gaat de beste trein kw. 
over acht uit A’dam, dus doe je best de 13e bij ons te komen logeren. De 12e breng ik de kinderen 
naar familie in Hilversum.’129

Uit dergelijke passages blijkt dat de regeldrift die Diet Kramer ten aanzien van de verhuizing 
tentoonspreidde, eveneens gold voor het contact met Peter van ‘t Sant. Daarbij was ze overigens ook 
bezorgd over de gezondheid van haar vriendin. ‘Zorg erg goed voor je zelf en wees erg verstandig. 
Denk er om, we kunnen niet buiten je’, schrijft ze. En elders: ‘Piet, je moet wel véél doen maar heus 
je kan ’t zo doen dat je ook rust krijgt! Thuis bij oma moet je werkelijk elke dag een paar uur liggen 
lezen op de bank!’130

Een en ander wekt de indruk dat er in die periode een innige band was tussen Diet Kramer en 
Peter van ’t Sant. Dat idee wordt versterkt door de gedachten die Diet Kramer op papier uitsprak 
over hun relatie. 

Pietjewiet een mens piekert veel en ik pieker wel eens over onze verhouding. Misschien gedraag ik me wel 
eens als een dwaas tegenover je maar ik zou zo hard als een kei worden als ik jou niet had en ik ben in onze 
verhouding volkomen eerlijk. Dat is mijn behoud op ‘t ogenblik dat ik jou heb, met je vertrouwen in mij. 
Maar jij? Pietjewiet, weeg ik niet te zwaar op jou? Een mens is soms zo’n egoïst. Ik hunker naar ons eigen 
huis en onze eigen sfeer en rust en harmonie. Maar vergeet ik niet te veel dat dat voor jou wel eens iets an-
ders kan betekenen? Zal jij net zo eerlijk zijn als ik? Ach Pietjewiet, ik ben een ouwe zanik maar je betekent 
zo veel! De kinderen kunnen mijn leven niet helemaal vullen. Dat zou ook voor de kinderen verkeerd zijn. 
Die gaan straks hun eigen weg en ik weet dat ze hun recht op vrijheid zullen eisen. Ik zou me met mijn 
verleden en mijn dagelijkse strijd zo doodeenzaam voelen zonder jou. Natuurlijk kan ik die eenzaamheid 
wel aan… dat kan ieder mens maar mensen met maskers zijn er al te veel. En harde, gesloten mensen ook! 
’t Is gek dat mijn angst om jou met mijn kameraadschap en zorg en genegenheid in de weg te staan zo diep 
zit. Ik ben zo bang om iemand van zijn vrijheid te beroven! Nu stop ik, want dit weet je allemaal wel en toch 

129 Brief van Diet Kramer aan Peter van ’t Sant, d.d. 20 mei 1946 (LeM); brief van Diet Kramer aan Peter van ’t Sant, d.d. 6 juli [1946] (LeM).
130 Brief van Diet Kramer aan Peter van ’t Sant, gedateerd ‘Donderdagavond’ (LeM); ongedateerde brief van Diet Kramer aan Peter van ’t 

Sant (LeM).
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wil ik het eens zwart op wit zetten. Gaan we heus in augustus een eigen soort huis hebben? Heus en waar-
achtig? Niet te geloven!131

Diet Kramer mag dan ten aanzien van praktische zaken nog bedisselend zijn geweest, in geeste-
lijk opzicht stelde ze zich behoorlijk afhankelijk op van haar vriendin, zoals uit bovenstaand brief-
fragment blijkt. Die afhankelijkheid blijkt ook uit de steun die ze van Peter van ’t Sant ondervond 
op momenten dat ze het moeilijk had. Het idee dat ze zouden gaan samenwonen was voor haar 
dikwijls een ‘steunpunt en troost bij alles, want ik heb ’t deze dagen weer eens heel moeilijk en 
de aanvechtingen zijn vele! Maar Pietjewiet gelooft in me dus kan ik het aan… zelfs in volslagen 
 eenzaamheid.’ Ook noemt ze Peter haar ‘drijfanker’. ‘En je bent nog wel meer ook. Laat ik je maar 
een beetje idealiseren.’132 

Haar afhankelijkheid van Peter van ‘t Sant lijkt Diet Kramer zelf soms ook te verbazen en ze 
brengt die in verband met de indruk die ze vaak bij anderen heeft gewekt: ‘Gek, ik ben nog nooit 
zo afhankelijk geweest van iemand, Pietjewiet, en ik heb in zo erg lang niet iemand zó nodig gehad. 
Voor ’t oog van de wereld was ik altijd zo’n flinke, zelfstandige vrouw. Dat was comedie. Misschien 
word ik het door jou echt.’ Uit dat laatste spreekt het grote vertrouwen dat ze in Peter van ’t Sant 
stelde. Hun samenwonen lijkt niet te kunnen mislukken en ze lijkt er alles aan te willen doen om het 
tot een succes te maken: 

Nee Pietjewiet, ik weet toch wel zeker dat we een gelukkige tijd tegemoet gaan, mits je me verdragen kan. 
Ik zal heel erg mijn best doen om een beheerster en meer volwassen mens te worden. Jij hebt alle dingen er 
uitgepeuterd die ik in mijn jeugd tekort kwam: veiligheid, begrip, sfeer… troost. Daarom ben ik misschien 
zo kinderlijk afhankelijk van je. Maar dat gaat weer over! Dat geneest.

De steun die Diet Kramer bij Peter zocht, probeerde ze soms ook te geven. Toen Peter van ’t Sant op 
zeker moment problemen had met háár familie, hield Diet Kramer een soort van peptalk: 

Ben jij een moedige vrouw? Durf jij je familie aan… Hou je van een avontuurtje? Nou dan moet je zo doen. 
N.a.v. deze brief deel je je familie mede dat het je erg spijt maar dat je heus wegens zaken aangelegenheden 
betreffende ons huis en meubilair as. Zaterdag in Haarlem moet zijn. Pak je bagage en Pimmetje en kom 
p.e.g. naar Haarlem zaterdagochtend. Daar vind je mij met de kinderen. 

En even verderop schrijft ze: ‘Pim en de kinderen en ik zijn belangrijker voor je dan oma’s evenals jij 
voor mij belangrijker bent dan al mijn familie samen.’133 

Verlangen, steun, afhankelijkheid, hoop en vertrouwen op gezamenlijk geluk zijn de kern woorden 
uit bovenstaande passages over de verhouding van Diet Kramer en Peter van ’t Sant. Ze roepen de 

131 Brief van Diet Kramer aan Peter van ’t Sant, gedateerd ‘Zondagavond’(LeM).
132 Brief van Diet Kramer aan Peter van ’t Sant, d.d. 20 mei 1946 (LeM).
133 Ongedateerde brief van Diet Kramer aan Peter van ’t Sant, [waarschijnlijk d.d. 8 of 12 juli 1946] (LeM); brief van Diet Kramer aan Peter 

van ’t Sant, d.d. 10 juli 1946 (LeM).
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vraag op wat het karakter was van hun vriendschap. Zag Diet Kramer in de in 1902 geboren Peter 
van ’t Sant een soort van oudere zuster of misschien zelfs een substituut voor haar moeder, met wie 
vanaf haar jeugd de verhouding nooit optimaal lijkt te zijn geweest en met wie ze ook tijdens de 
logeerpartij maar matig kon opschieten? Of was er mogelijk sprake van een lesbische relatie? Een 
concrete aanwijzing voor dat laatste is niet aanwezig. Wel zijn er enkele feiten die een dergelijke 
verhouding suggereren dan wel niet uitsluiten. Zo schrijft Diet Kramer in een van haar bieven: ‘Ik 
pieker vaak over onze verhouding… maar ik kan er toch niets fouts in vinden. We zijn in ieder geval 
erg eerlijk tegenover elkaar en we hebben dezelfde geestelijke en materiële behoeften.’ 

De uitspraak dat ze ‘niets fouts’ in hun verhouding ziet, ligt niet voor de hand als het om een 
‘gewone’ vriendschap zou gaan. Anders is dat wanneer er sprake was van een liefdesrelatie. Immers, 
in de late jaren veertig was de seksuele moraal minder ruim dan tegenwoordig. Over homoseksuele 
relaties werd destijds meestal niet openlijk gesproken, zoals ook blijkt uit de interviews in Verkeerde 
vriendschap (1985). Bovendien werd toentertijd vaak negatief geoordeeld over dergelijke relaties, 
die als onnatuurlijk en abnormaal werden gezien.134

Verder lijkt het Diet Kramer pijn te hebben gedaan wanneer haar moeder sprak over een even-
tueel tweede huwelijk van Peter van ’t Sant. Ze schrijft: 

Oma kan me bijna opzettelijk verdrietig maken met over jouw toekomst te praten. Ze vindt je blijkbaar 
meer in aanmerking komen voor een tweede huwelijk dan mij. Ach, we hebben er al zoveel over gepraat en 
ik begrijp je reactie daarop zo volkomen en toch krijg ik dan zo’n bezeerd gevoel. Idioot dat je eigen moeder 
je je geluk niet gunt. 

De opmerking dat Jacoba Kramer-Ipenburg haar dochter het geluk niet zou gunnen doet veronder-
stellen dat die op de hoogte was van de gevoelens van haar dochter voor Peter van ’t Sant, maar 
daarbij niet dacht aan een bestendige relatie. Toch lijkt het niet waarschijnlijk dat Diet Kramer met 
haar moeder heeft gesproken over haar gevoelsleven. Ze schrijft immers ook: 

Ik kan over de toekomst helemaal niet praten, hoe hard ik ook verlang, dan wordt Oma verdrietig en zelfs 
lelijk. En ik kan nooit laten merken dat jij veel voor me betekent. Deze geforceerde onverschilligheid over 
mijn toekomst, dit met opzet nooit ergens over praten, past niet bij mijn aard, dat weet je wel. 

Mocht er al sprake zijn geweest van een lesbische verhouding, dan lijkt het erop dat ze hierover zeker 
niet met haar moeder heeft gepraat.135 

Navraag in de familie geeft op dit punt geen uitsluitsel. Noch Diedie Muller noch Lex Muller en 
zijn echtgenote Ingrid Muller-Bollekamp hebben gemerkt dat er meer was dan een hechte vriend-
schap tussen Diet Kramer en Peter van ’t Sant, maar uitsluiten doen ze het niet. ‘Ze had wel iets 

134 Ongedateerde brief van Diet Kramer aan Peter van ’t Sant, [waarschijnlijk d.d. 8 of 12 juli 1946] (LeM). Samenwonende vrouwen 
spiegelden hun omgeving vaak voor dat ze vrijgezelle, heteroseksuele vriendinnen waren (bron: Van Kooten Niekerk en Wijmer, 
 Verkeerde vriendschap, 76). 

135 Brief van Diet Kramer aan Peter van ’t Sant, gedateerd ‘Donderdagavond’ (LeM); ongedateerde brief [waarschijnlijk in augustus 1946 
geschreven] van Diet Kramer aan Peter van ’t Sant (LeM).
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mannelijks’, karakteriseert Ingrid Muller-Bollekamp haar schoonmoeder op enigszins stereotiepe 
wijze, ‘maar het is nooit ter sprake gekomen.’ Wel weten haar kinderen dat hun moeder onder de 
indruk was van Eenzaam avontuur, de spraakmakende roman van Anna Blaman uit 1948 waarin een 
van de personages lesbische gevoelens heeft. Dat wordt bevestigd door hun nicht Edith Vermeulen- 
Kramer. ‘Ik moest en zou van tante Diet ook Anna Blaman lezen’, laat die weten. Dat de roman 
van Blaman Diet Kramer zeker niet onberoerd liet, blijkt verder uit een interview in De Spiegel. 
‘Uitermate knap geschreven. Prachtig van stijl. Ongelooflijk deprimerend. Een auteur draagt de ver-
antwoording voor hetgeen hij schrijft en daarom gaat het niet aan, alle gedachten neer te schrijven’, 
antwoordt ze op de vraag wat ze van het werk van Anna Blaman vindt. Enerzijds lijkt ze een positief 
oordeel over Blamans werk te hebben, anderzijds lijkt ze van mening dat niet alles gepubliceerd had 
moeten c.q. mogen worden. Met dat laatste refereert ze aan haar opvatting dat auteurs een zekere 
verantwoordelijkheid hebben ten opzichte van hun lezers, wat ze, zoals vermeld in hoofdstuk 2, vele 
jaren eerder had gespecificeerd ten aanzien van de schrijfsters van meisjesboeken. Overigens bevat 
de uitspraak over het werk van Blaman geen enkele verwijzing naar haar eigen situatie.136 

Een aanwijzing voor de aard van de verhouding tussen Diet Kramer en Peter van ’t Sant kan ten 
slotte worden gezocht in hun woonsituatie. Deelden ze een slaapkamer? Volgens Diedie Muller 
was dat zowel in de Van Meerkerkestraat bij Jan Kramer als op hun tweede adres in Den Haag, 
Bankastraat 86 het geval. Op beide adressen hadden Diet en Peter een gezamenlijke kamer.137 

Eenduidige conclusies over de aard van de relatie tussen Diet Kramer en Peter van ’t Sant  kunnen 
uit het bovenstaande niet worden getrokken. Was er sprake van een liefdesrelatie, en zo ja, was die 
 platonisch of was er ook sprake van een lichamelijk beleefde liefde? Hoe dan ook, hun band in de 
eerste jaren na de oorlog kan zeker hecht en innig worden genoemd, waarbij opvallend is hoe afhan-
kelijk Diet Kramer zich betoonde ten opzichte van haar vriendin. 

Diet Kramer was niet alleen aan Peter van ’t Sant verknocht. Uit de correspondentie spreekt ook 
een sterke band met Peters zoon Pim, in wie Diet Kramer karaktertrekken van zichzelf herkende. 
Ze hoopte dan ook dat ‘de stemmingen van Pim en mij’ Peter niet al te zeer zouden beïnvloeden. 
‘Dan heb je geen leven meer en je hebt recht op je eigen bestaan en je eigen vrijheid. Don’t forget 
thàt! Persoonlijke vrijheid boven alles, kameraadje.’ Met Diedie en Lex lijkt Pim het eveneens goed 
te hebben kunnen vinden. Toen hij een keer op bezoek kwam in Amsterdam, lag hij al snel met Lex 
op de grond om met diens autootjes te spelen. Uit de brieven blijkt eveneens dat Pim de kinderen 
een dagje meenam naar Artis.138

Bezorgdheid voor de zoon van haar vriendin was er ook. Op zeker moment schrijft Diet Kramer 
over een bericht over ‘Takens’ – waarschijnlijk Kitty Takens, met wie Pim op 27 december 1955 zou 
trouwen – dat een schok voor Pim moest betekenen. 

136 Interviews Diedie, Lex en Ingrid Muller, d.d. 14 september 2012 en 17 juli 2013. E-mail Edith Vermeulen-Kramer, d.d. 23 oktober 2014. 
Ook Kitty van ’t Sant-Takens, de schoondochter van Peter van ’t Sant, gaf aan niets te weten over een eventuele lesbische relatie tussen 
Diet Kramer en Peter van ’t Sant (telefoongesprek Kitty van ’t Sant-Takens, d.d. 13 april 2016). Klap, ‘Diet Kramer’.

137 E-mail Diedie Muller, d.d. 12 juli 2015.
138 Ongedateerde brief van Diet Kramer aan Peter van ’t Sant (LeM); brief van Diet Kramer aan Peter van ’t Sant, d.d. 10 juli 1946 (LeM); 

ongedateerde brief [waarschijnlijk in augustus 1946 geschreven] van Diet Kramer aan Peter van ’t Sant (LeM).
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Arme Pim, ik ben in gedachten steeds met hem pratende… maar op zo’n afstand geeft het niet veel. We 
moeten een echte vluchtheuvel voor hem maken, Pietjewiet… komt hij niet véél dan zul je dat ook moeten 
accepteren .. de wereld is zo vol voor Pim, maar een vluchtheuvel moet het zijn. Als hij zich nu in Gods-
naam maar niet als de verdediger van Toosje Takens gaat beschouwen, want m’n zelden falende intuïtie 
zegt me, dat dat een gevaarlijke vrouw is, zelfs voor Pim. Ja Pietjewiet dat is Pim z’n hoeveelste downslag 
van de hoeveel nog?139

Peter van ’t Sant verhuisde begin augustus 1946 naar de Van Meerkerkestraat 3, Den Haag. Tot haar 
grote spijt kon Diet Kramer die dag niet verhuizen, doordat ze geveld was door influenza. Haar 
ziekte verhinderde haar echter niet om vanuit Amsterdam nog allerlei zaken te bedisselen: 

Daar heb je d’r al weer! De barang komt straks. (…) Laat s.v.p. de dozen dicht tot ik er ben. Ook de plunje-
zak wil ik graag zelf bergen. Alleen moet je maar wel het petroleumblik uit de zak halen. Daar zitten levens-
middelen in geloof ik. Probeer bij Pander een kastje te krijgen. Als ’t kan blank eiken, een legkast, we 
 kunnen hem altijd gebruiken later. Dan kan de kast uit Amersfoort op de overloop, het radiokastje van 
Van  Ulzen eventueel op de logeerkamer. Het stuk bureau dat meekomt, kan waarschijnlijk tussen de 
kinder bedden. De la kun je voor obat gebruiken. Gebrek aan kastruimte betekent een rotzooi en gauw 
rommel en daar heb ik helemaal geen zin aan. Je zult wel denken dat ik erg aan ’t bazen ben, maar ik voel 
me d’r ook idioot bij… ’t is helemaal niet leuk om er niet aan mee te doen. We doen het nóóit meer zó, 
Pietjewiet? ’t Is net of ’t niet helemaal van mij is.140 

Duidelijk is dat ze erg naar de verhuizing uitkeek. Ze verlangde naar rust en orde, ze wilde weer aan 
het werk, zo blijkt uit de brief die ze twee weken voor haar uiteindelijke verhuizing op 20 augustus 
schreef: 

Maandag over 14 dagen zitten de kinderen op school en hebben we zeker orde en rust in huis. Dat is ook 
fijn. Ik ben soms kriebelorig omdat ik niet werken kan. (…) Misschien kun je je voorstellen hoe beroerd dat 
is met een boek dat alsmaar in je hoofd zit. Je wilt het vóór je zien. (…) Dag lieve Pietjewiet, ik loop straks 
de veilige haven binnen, want alleen in jouw omgeving voel ik me thuis en veilig.141

139 Cateline Hennie (Kitty) van ’t Sant-Takens (* 1928) was net als Diet Kramer en Peter van ’t Sant geïnterneerd in kamp Banjoebiroe XI. 
Ze is op 1 april 1946 samen met haar ouders per vliegtuig naar Nederland teruggekeerd. Aanvankelijk woonde ze bij familie in Rotter-
dam. Toen ze na de hbs naar de Academie voor Lichamelijke Opvoeding in Den Haag ging, woonde ze enige tijd bij Diet Kramer en 
Peter van ’t Sant op het adres Bankastraat 86. Haar relatie met Pim van ’t Sant werd enkele malen verbroken, voordat ze op 27 december 
1955 met hem trouwde. Met haar schoonmoeder had Kitty van ’t Sant-Takens een moeizaam contact (telefoongesprek Kitty van ’t Sant- 
Takens, d.d. 4 april 2013). Brief van Diet Kramer aan Peter van ’t Sant, d.d. 20 mei 1946 (LeM).

140 Ongedateerde brief [mogelijk geschreven op 13 augustus 1946] van Diet Kramer aan Peter van ’t Sant (LeM). Peter van ’t Sant werd op 
6 augustus 1946 ingeschreven op het adres Van Meerkerkestraat 3, Den Haag. De inschrijving van Diet Kramer dateert weliswaar van 
27 juli 1946, maar haar verhuizing vond pas 20 augustus plaats. De inschrijving van Diet Kramer hangt waarschijnlijk samen met het feit 
dat ze zich voor het Centraal Bureau Verzorging Oorlogsslachtoffers al eerder had laten overschrijven naar Den Haag, zoals blijkt uit een 
van de ongedateerde brieven uit deze periode.

141 Brief van Diet Kramer aan Peter van ’t Sant, gedateerd ‘Vrijdag’ [waarschijnlijk in augustus 1946 geschreven] (LeM).
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Vanzelfsprekend zal de inwoning bij Jan Kramer wederzijds gewenning en aanpassing hebben 
gevraagd. Veel informatie over deze periode is niet beschikbaar. Edith Vermeulen-Kramer herinnert 
zich dat de kinderen altijd op hun hurken zaten. ‘Dat waren ze zo gewend. Dan zeiden wij: “Ga toch 
op een stoel zitten”.’142

Onduidelijk is ook hoe lang de inwoning bij Jan Kramer heeft geduurd. In zijn levensverhaal 
noemt Kramer een periode van vijf maanden evenals het feit dat Diet Kramer en Peter van ’t Sant op 
1 maart 1947 verhuisden naar een pension op het adres Bankastraat 86. Die informatie stemt echter 
niet overeen met de inschrijving van beide vrouwen op dit adres. Die van Peter van ’t Sant dateert 
van 21 juni en die van Diet Kramer 8 augustus 1947. De feitelijke verhuizing kan echter eerder 
hebben plaatsgevonden. 

Evenmin is de achtergrond bekend van de verhuizing naar de Bankastraat. Het meest waarschijn-
lijk is dat het pension in de Bankastraat meer woonruimte bood, wat niet onbelangrijk was omdat 
ook Pim van ’t Sant sinds half januari 1947, na een poos op kamers te hebben gewoond in Delft, 
in het gezin was opgenomen. Aannemelijk is dat aan het besluit over de verhuizing enige discussie 
is voorafgegaan, vooral omdat de huurprijs van het pension hoog was. Aan Guus en Adri Muller 
schreef Diet Kramer namelijk in juli 1948: ‘We zitten nog steeds in het huis in de Bankastraat, dat 
eigenlijk veel te duur is, maar ja… van iets anders is geen sprake. We mogen niet eens verhuizen. De 
woningnood is nog minstens even erg als toen jullie hier nog waren.’ Met dat laatste verwijst ze naar 
het feit dat Guus en Adri Muller in oktober 1947 naar Indonesië waren vertrokken.143 

Hoe zag de nieuwe huisvesting eruit? Diedie Muller geeft de volgende omschrijving: 

We hadden in de Bankastraat twee kamers op de eerste verdieping en een badkamer, en volgens mij drie 
kamers op de zolder. Diet en Peter hadden een kamer, de andere kamer was de zitkamer. Pim, Lex en ik 
sliepen op zolder. Beneden woonde een familie met veel kinderen. De vrouw des huizes kookte voor ons. 

Dat klinkt in ieder geval royaler dan de behuizing in de Van Meerkerkestraat, maar ook deze woonplek 
zal zijn beperkingen hebben gehad, ook omdat Kitty Takens op een bepaald moment bij hen kwam 
wonen. In ieder geval snakte Diet Kramer naar een eigen ruimte voor zichzelf, zoals blijkt uit een 
interview: ‘Ik zou stil willen zitten in een kamer, een eigen werkkamer en stilte, rust, vooral rust.’144

Desondanks lijkt het leven van Diet Kramer zich na een paar maanden enigszins te hebben 
gestabiliseerd, althans die indruk wekken de brieven die ze aan vriendinnen stuurde. Hierin laat 
ze zich positief uit over het samenwonen met Peter van ’t Sant. Aan Laura Olivier schrijft Diet 
Kramer bijvoorbeeld dat Peter van ’t Sant en zij ‘zoveel narigheid [hebben] meegemaakt samen, dat 
we bij elkaar gebleven zijn en nu één gezin’ vormen’. En een paar maanden later schrijft ze aan Riek 
Bakker-Dik: 

142 Interview Edith Vermeulen-Kramer, d.d. 15 juni 2012.
143 Brief van Diet Kramer aan Guus en Adri Muller, d.d. 18 juli 1948 (GeM). Op 25 september 1945 was Guus Muller in het huwelijk getreden 

met Adriana Stift (1920-2004). Guus Muller vertrok op 4 september 1946 als marineofficier naar Indonesië (e-mail Gerda Muller, d.d. 
10 november 2012). In de periode oktober 1947-mei 1951 woonde het gezin Muller-Stift in Indonesië (Persoonskaart Guus Muller, CBG). 

144 Over Kitty Takens: zie bladzijde 349, noot 139. [Anoniem], ‘Bekende landgenoten thuis’.
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Mijn vriendin en ik zijn bij elkander gebleven en met ons vijven vormen we nu een gezin. (…) Het is voor 
alles beter dat je met twee volwassenen bent, anders gaan de kinderen zo erg beslag op je leggen en onwille-
keurig gaat je leven dan ook zo om hen heen cirkelen. Zoals het nu is, hebben we een uitstekend gezin. 

Dat ‘uitstekende gezin’ mat ze mogelijk af aan de ontwikkeling van haar kinderen. Zo schrijft ze aan 
haar stiefzoon Guus Muller, die inmiddels was getrouwd: 

Ik ben iedere dag weer blij, dat ik mijn tweetal heb. ’t Is fijn om te weten waarvoor je leeft en werkt. Met de 
jongens gaat het prachtig: sterk, lang, gezond, levendig en helder van hoofd. Vooral Lex slaat op school 
behoorlijk z’n vleugels uit. Hij heeft een klas overgesprongen en hoort nu bij de zeer goeden in de nieuwe 
klas. Sept. a.s. gaan ze allebei naar de zesde. Diedie is wat trager en sneller afgeleid, maar heeft toch erg 
mooie cijfers. Ze groeit erg uit en is nog maar weinig kleiner dan ik. 

En enkele jaren later schrijft ze over deze periode: ‘Na het kamp wordt het nieuwe gezin gevormd 
met twee moeders. D. en P. En drie kinderen, (die het overigens nog niet zo gek getroffen hebben 
aangezien er wel liefde, begrip en paedagogisch inzicht bestaat betreffende de kinderen).’145 

Of het gezinsleven zo harmonieus verliep als dergelijke uitspraken suggereren, kan evenwel 
worden betwijfeld. De kinderen van Diet Kramer herinneren zich vele momenten van onenigheid 
tussen hun moeder en Peter van ’t Sant. ‘Ze hadden een haat-liefde-verhouding’, aldus Diedie en Lex 
Muller. Dat niet alles koek en ei was tussen de twee vrouwen, blijkt ook uit hetgeen Diet Kramer in 
‘Kort geding’ noteerde: ‘P. blijkt letterlijk in alles beter te zijn dan D. Met de handen en met het ver-
stand. Bij haar is het gevoel volkomen naar buiten gekeerd…. Ze tobt niet over zichzelf, is niet steeds 
met zichzelf bezig, als handelend mens is ze veel zakelijker, flinker en intelligenter.’ Blijkbaar voelde 
Diet Kramer zich in veel opzichten de mindere van haar vriendin. Het door Diet Kramer geschetste 
beeld van Peter van ’t Sant stemt overeen met de karakterisering van Edith Vermeulen-Kramer. Zij 
omschrijft Peter als ‘een sterke en opgewekte vrouw’.146 

Ook anderszins is het de vraag of alles op rolletjes liep. Aannemelijk is dat de gevolgen van de 
ervaringen in de interneringskampen en het vertrek uit Indië invloed hadden op het gezinsleven. 
Diet Kramer voelde zich na de oorlog ‘gebeukt en geslagen, geteisterd en beroofd’, zei ze ooit in een 
interview. Ze miste Indië, dat haar tot een ‘vaderland’ was geworden en voelde zich nog ‘te gast’ in 
Nederland. Toch was er al vrij snel het besef bij haar dat ze niet terug wilde naar Indië. 

Het was een heerlijk land en ik heb me er gelukkig gevoeld, maar m’n taak is klaar daar. Voor de kinderen 
en voor mij is het beter, dat ik hier blijf. In ’t eerst heb ik me hier erg eenzaam gevoeld. Op een Zondag liep 
ik in Amsterdam en alles was me zoo vreemd. Toen ben ik naar de kerk gegaan en ook daar vond ik niet de 
rust en de harmonie. Op dat oogenblik heb ik me eenzamer gevoeld dan ooit in het kamp…

145 Brief van Diet Kramer aan Laura Olivier, d.d. 8 juni 1948 ( JV). Brief van Diet Kramer aan Riek Bakker-Dik, d.d. 8 september 1848 (RB). 
Brief van Diet Kramer aan Guus en Adri Muller, d.d. 1 februari 1948 (GeM). ‘Kort geding’ (DM).

146 Interview Diedie, Lex en Ingrid Muller, d.d. 14 september 2012. ‘Kort geding’ (DM). E-mail Edith Vermeulen-Kramer, d.d. 23 oktober 
2014.
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Daarnaast waren er verschillende lichamelijke ongemakken, terwijl ook de kinderen, ondanks 
hun voorspoedig herstel van de oorlogsellende, soms extra zorg behoefden vanwege gezondheids-
problemen.147

Weer aan het werk
Na de oorlog kwam de productie van boeken geleidelijk weer op gang. Vanwege de papierschaarste 
eerst mondjesmaat, maar langzamerhand verschenen steeds meer nieuwe titels en herdrukken.148 
Ook verschillende titels van Diet Kramer werden herdrukt. In 1947 verschenen bijvoorbeeld 
nieuwe edities van Vijf rovers en een rovershol, Het geheim van de gesloten kamer, Razende Roeltje, 
Roeland Westwout en De Bikkel, en in 1948 onder meer van Begin, Lodewijk de rattenvanger, Stans 
van de Vijf-jarige en Bertje en Boemi. De revenuen van deze herdrukken zullen ongetwijfeld een wel-
kome aanvulling op het gezinsbudget zijn geweest. En wellicht ervoer Diet Kramer de hernieuwde 
aandacht voor haar werk als erkenning van haar schrijverschap en daarmee als stimulans. 

Een paar maanden na haar aankomst in Nederland had ze overigens haar schrijfactiviteiten al 
weer opgepakt. In een van haar brieven aan Peter van ’t Sant schrijft ze: ‘Ik begin morgenavond 

147 [Anoniem], ‘Bekende landgenoten thuis’. A.M.S., ‘Diet Kramer’, Moeder. Interview Diedie, Lex en Ingrid Muller, d.d. 14 september 2012. 
Dat Diedie en Lex Muller vrij snel naar de oorlog waren hersteld van de oorlogsellende, blijkt uit hun brieven aan hun halfbroer Guus.  
Zij schrijven onder meer dat het goed met hen gaat, dat ze het op school naar hun zin hebben, leuke uitstapjes hebben gemaakt in de 
vakantie, gezond zijn en goede rapporten hebben (bron: brieven van Diedie en Lex Muller aan Guus Muller, d.d. 20 februari 1947, 
21 februari 1947 en 9 november 1947 (WiM)). 

148 Vlak na de oorlog was de papierschaarste groot. Nog in 1947 kregen literaire uitgeverijen slechts 30 % van hun vooroorlogse papierbe-
hoefte toegewezen. Toen er weer meer papier beschikbaar kwam, nam de boekproductie over de gehele linie fors toe (bron: Ruiter, ’17 
Het literaire leven’, 456 (http://www.dbnl.org/tekst/schu069welv01_01/schu069welv01_01_0019.php; geraadpleegd 18 april 2016).

 Diedie en Lex Muller en Pim van ’t Sant, ca. 1948 (LeM).

◀ Diedie en Lex Muller, ca. 1948 (EVK).
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aan mijn boek.’ Dat ze de daad bij het woord had gevoegd en ook na de verhuizing stug door wilde 
werken, blijkt uit een volgend epistel: 

Mijn boek heeft me ineens te pakken gekregen, zeker door alle opgepropte energie en zelfbeheersing en ik 
hoop het in september af te maken. Ik ben er een beetje bezeten van. 23 verschillende mensen, waarin ik 
me verplaatsen moet. Zal je me een beetje laten betijen als ik in Den Haag aan het werk trek en eerst nog 
géén concerten etc wil meemaken? Het is gauw voorbij en een geneeslijke ziekte, moet je maar denken. Het 
zal heten “Achter de maskers” en de titelplaat moet een appèl voorstellen… een rij vrouwen met onbewogen 
gezichten en de nip er voor. Zoiets.149

Het is onwaarschijnlijk dat Diet Kramer het betreffende boek, dat blijkbaar de oorlogs gebeurtenissen 
in Nederlands-Indië tot onderwerp had, in september 1946 afrondde. Vermoedelijk moest ze haar 
schrijfactiviteiten zelfs een poos opschorten. In het interview in Moeder – voor zover bekend het 
eerste dat ze na de oorlog heeft gegeven – vertelt ze namelijk dat ze ‘tot nu toe’ niet had mogen 
werken. ‘1 Januari [1947] a.s. mag ik langzaamaan weer beginnen…’ Wie of wat haar had verboden 
om te werken, is niet bekend. Het meest plausibel is dat het verbod een medische achtergrond heeft. 
Overigens wekt ze in het interview ook de indruk dat ze er weer zin in heeft: ‘Ik heb veel werk te 
doen na deze periode.’150

Tot dat werk behoorden in ieder geval enkele vertaalopdrachten voor uitgeverij Hollandia. 
Zo vertaalde ze uit het Engels een drietal meisjesboeken van de Amerikaanse schrijfster/verpleeg-
kundige Dorothy Deming (1893-1972), over een meisje dat carrière maakt als verpleegster.151 

Het lijkt erop dat Diet Kramer in die tijd haar best deed om zo snel mogelijk terug te keren in 
een breed literair circuit. Om zich op de hoogte te stellen over de jeugdboeken van die tijd had ze 
bijvoorbeeld contact gezocht met de latere kinderboekenschrijver Dolf Verroen, die destijds werk-
zaam was bij de Delftsche Courant. ‘Ze wilde weer met schrijven beginnen’, aldus Verroen, ‘maar 
ze wist niet goed hoe en waar. Ze wilde weten welke boeken toen belangrijk waren.’ Verroen had 
haar vervolgens enkele boeken geleend van de meisjesboekenschrijfster Co Kars (1914-?), met wie 
hij bevriend was. Bij een volgende ontmoeting bleek dat de boeken niet erg in de smaak waren 
gevallen bij Diet Kramer. Daarna verliep hun contact.152 Haar belangstelling voor de toenmalige 
jeugd literatuur hangt wellicht samen met het feit dat ze toentertijd een boek voor Diedie aan het 
schrijven was, zoals ze in februari 1948 aan Guus Muller schreef.153 

149 Brief van Diet Kramer aan Peter van ’t Sant, d.d. 25 juli 1946, en een ongedateerde brief [vermoedelijk van augustus 1946] van Diet 
Kramer aan Peter van ’t Sant (LeM). Er is geen boek van Diet Kramer verschenen met de titel Achter de maskers. Niet ondenkbaar is dat 
het boek waaraan ze toen werkte, Thuisvaart was, dat in 1948 is verschenen. Verderop in dit hoofdstuk wordt deze roman besproken.

150 Gezien de publicatiedatum van het interview is aannemelijk dat het interview eind 1946 plaatsvond en dat Diet Kramer met ‘1 Januari’ 
1 januari 1947 zal hebben bedoeld. A.M.S., ‘Diet Kramer’, Moeder.

151 Dorothy Deming, Penny volgt haar roeping (Baarn [1948]); Dorothy Deming, Penny maakt carrière (Baarn [1948]); Dorothy Deming, 
Penny’s verdere avonturen (Baarn [ca. 1950]). Over Dorothy Deming, zie: https://www.highbeam.com/doc/1G2-2588806257.html 
(geraadpleegd 18 april 2016).

152 E-mail Dolf Verroen, d.d.12 en 24 juli 2012. Zie ook: Verroen, Kijken naar anderen, 48-50. Co Kars schreef vooral romans voor oudere 
meisjes, waaronder Het is lente, Trix! (1941), Conflicten (1946) en Do’s horizon (1950).

153 Brief van Diet Kramer aan Guus Muller, d.d. 1 februari 1948 (GeM). In 1949 verscheen Zes + een werd 7, dat is opgedragen aan Diedie. 
Zie hoofdstuk 7. 
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Een andere activiteit betreft haar deelname aan de Pinksterconferentie van het Verbond van Chris-
telijk Letterkundige Kringen in Nederland, die in mei 1948 plaatsvond in conferentieoord Woud-
schoten te Zeist. Diet Kramer las er het eerder besproken verhaal ‘Ontwaakt’ voor en was tevens 
een van de mensen die de jubilerende schrijfster Wilma toespraken. Aan dat laatste was bovendien 
voorafgegaan dat ze zitting had genomen in het comité dat de huldiging van de  schrijfster had voor-
bereid. Kortom, een scala aan inspanningen die laten zien dat Diet Kramer zich weer in (protes-
tants-christelijke) literaire kringen begaf en daarin blijkbaar een actieve rol wilde spelen.154 

Het optreden van Diet Kramer in Woudschoten werd door schrijver en adjunct-directeur van 
uitgeverij Bosch & Keuning Dingeman van der Stoep (1906-1997) gememoreerd in het protestants- 
christelijke literaire tijdschrift Ontmoeting. ‘Heeft men ooit iemand gezien, die tegelijkertijd zo ver-
moeid en zo dapper was’, vraagt hij zich af in zijn verslag van de conferentie.155 Die opmerking deed 
Diet Kramer schrikken, zo liet ze op 4 juni 1948 per brief weten aan Piet Risseeuw, met wie ze gezien 
de vertrouwelijke toon van deze en volgende brieven blijkbaar een hecht contact had opgebouwd. 
Het was ‘niet dapper alleen maar krampachtig’ corrigeerde ze daarbij Van der Stoep. 

Zijn opmerking was voor haar aanleiding Risseeuw te vragen of hij in Den Haag het adres van 
een goede psychiater wist – ‘van Protest. Huize!’. ‘Ik vecht nu al zo lang tegen de bierkaai, en ik red 
’t toch niet zonder mediese hulp.’ Ze wil de problemen grondig aanpakken, want ze voelt er niets 
voor een ‘zenuwpatiënte’ te worden. ‘(…) nu ben ik nog jong genoeg om vouwen recht te strijken’, 
schrijft ze. Was dit misschien een eerste erkenning van haar problemen tegenover de buitenwereld? 
Die veronderstelling lijkt gerechtvaardigd, want ze vervolgt: ‘Dit blijft natuurlijk tussen ons, d.w.z. 
Jannie [de echtgenote van Risseeuw] en jou en mij. Verder heb ik er alleen met mijn vriendin over 
 gesproken.’ Dat het niet goed met haar ging, blijkt ook uit de wijze waarop ze de brief eindigt: ‘Pieker 
eens of je iemand weet, (die ook wat tijd voor z’n patiënten heeft) en als je dan soms even een briefje 
in de bus wil gooien! Ik ben eigenlijk te lam en te neerslachtig om te praten.’ Deze brief aan Risseeuw 
is de eerste van vele waarin ze hem openhartig schreef over haar fysieke en geestelijke conditie.156 

Per omgaande moet Risseeuw aan haar verzoek hebben voldaan, want op 7 juni 1948 schreef ze 
hem al om te bedanken: ‘Mijn hartelijke dank voor alle moeite die je voor me gedaan hebt. Ik ben zo 
blij dat je iemand voor me gevonden hebt.’ Die iemand is ene dokter Van Loon, over wie geen nadere 
gegevens bekend zijn. Tevens schreef ze Risseeuw over een logeerpartij bij dominee Rullmann in 
Ermelo, die ze haar ‘geestelijk mentor’ noemt. Rullmann had er ook bij haar op aangedrongen om 
psychiatrische hulp te zoeken, vooral omdat ‘zelfkritiek en zelf-analyse’ haar niet verder zouden hel-
pen ‘omdat je met al je wijsheid toch angstvallig die plaats vermijdt, waar een “trauma” kan huizen’. 

De brief maakt verder duidelijk dat Diet Kramer zich in die dagen afwisselend geestelijk onrus-
tig dan wel afgemat voelde, wat weinig bevorderlijk was voor haar conditie. Bij dit alles had ze ook 

154 Wilma werd gehuldigd in verband met haar 75ste verjaardag op 14 mei 1948. Ter gelegenheid daarvan werd haar een door Roel Koning 
geschilderd portret aangeboden. Behalve Diet Kramer zaten dr. J. Haantjes, dr. K. Heeroma. H.M. van Randwijk, P.J. Risseeuw, D. van 
der Stoep en J. van Ulzen in het comité (bronnen: Friesch Dagblad, 8 april 1948 en Algemeen Handelsblad, 18 mei 1948). 

155 Over Dingeman van der Stoep: http://www.digibron.nl/search/detail/012de1fec3b9bcc59847fc26/dingeman-van-der-stoep-overleden 
(geraadpleegd 18 april 2016). Van der Stoep, ‘Conferentie’.

156 Brief van Diet Kramer aan P.J. Risseeuw, d.d. 4 juni 1948 (HDC, archief P.J. Risseeuw, collectienr. 198). Verschillende keren benadrukt Diet 
Kramer in haar brieven dat Risseeuw en zijn echtgenote, naast Peter van ’t Sant, de enigen zijn die op de hoogte zijn van haar  problemen.
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weer vragen omtrent het geloof. Zo vroeg ze zich af waarom ze zo weinig steun aan haar geloof had 
terwijl ‘dat toch oprecht is’ en waarom ze geen ‘blijmoedig christen’ kon zijn. In de brief stelt ze 
vast dat ze wat dat betreft in een vicieuze cirkel zat. ‘Er is iets kapot geraakt in je of misschien alleen 
maar iets beschadigd en daardoor reageer je in geen enkel opzicht normaal. En dan ontstaat vanzelf 
de angst kwijt te raken wat je langs een zo pijnlijke weg gevonden hebt. En dan draait de cirkel al.’ 
Voor alles verlangt ze ernaar ‘weer een gezond en gelukkig mens te worden’, schrijft ze Risseeuw. En 
daardoor kon ze zich over haar ‘begrijpelijke tegenzin in een psychiater’ heen zetten.157 

Hoewel Diet Kramer ook in deze brief toegeeft dat ze in geestelijk opzicht was vastgelopen, 
wordt de werkelijke aard van haar moeilijkheden niet duidelijk. Had ze een oorlogstrauma of zaten 
haar dingen dwars uit haar jeugd – ‘de oude schuld’ bijvoorbeeld – of uit een latere levensfase? 
Speelde een zekere aanleg een rol? Het meest waarschijnlijk is dat er sprake was van een combinatie 
van factoren. In ieder geval lijkt het erop dat ze op dat moment niet in staat was de problemen nader 
te benoemen of dat tegenover de buitenwereld niet wilde.

In hoeverre de door haar genoemde onrust een nadelig effect had op haar schrijfactiviteiten is 
onbekend. Wel waren er in de zomer van 1948 zeker andere gebeurtenissen die haar van het werk 
afhielden. Zo moest ze een spoedoperatie ondergaan – onbekend is waaraan – en bracht ze eind juli 
met Peter van ’t Sant een vakantie door in Houthem-St. Gerlach, de plaats waar ze in juli 1929 Wim 
Muller had leren kennen. Beide feiten blijken uit de brief die ze op 18 juli 1948 aan Guus en Adri 
Muller schreef.158

Thuisvaart
Zoals vermeld was Diet Kramer al kort na aankomst in Amsterdam begonnen aan een boek over de 
oorlogsgebeurtenissen in Nederlands-Indië. Ze hoopte het boek in september 1946 af te ronden, 
wat niet lijkt te zijn gelukt. Ook het idee om het boek Achter de maskers te noemen is niet gereali-
seerd. Op 18 juli 1948 schreef Diet Kramer namelijk aan Guus en Adri Muller: ‘Van de week zend 
ik jullie een ex. van mijn nieuwe boek “Thuisvaart”, dat enkele weken geleden verscheen.”159 

Zeer aannemelijk is dus dat Thuisvaart, dat de internering en repatriëring van een aantal uit 
Indië afkomstige jonge mensen tot onderwerp heeft, de roman is waaraan Diet Kramer al in 1946 
werkte. Niet onwaarschijnlijk is overigens dat Diet Kramer het idee voor de roman al kort na de 
bevrijding had gekregen. Bij haar kampnotities is immers een opzet voor een boek gevoegd, terwijl 
een interview in de Nieuwe Leidsche Courant in 1949 suggereert dat ze er meteen na de capitulatie 
aan was begonnen: 

157 Brief van Diet Kramer aan P.J. Risseeuw, d.d. 7 juni 1948 (HDC, archief P.J. Risseeuw, collectienr. 198). Diet Kramer is onder behandel-
ing van verschillende psychiaters geweest, onder wie dokter Van Loon, zoals blijkt uit de genoemde brief aan Risseeuw, en prof. dr. P.N.S. 
Speyer (1905-1981), die in de periode 1950-1967 hoofd was van de afdeling Geestelijke Gezondheidszorg van de Gemeentelijke Genees-
kundige en Gezondheidsdienst te Den Haag (interview Diedie, Lex en Ingrid Muller, d.d. 14 september 2012). Dossiers omtrent de 
medische geschiedenis van Diet Kramer zijn ondanks intensief speurwerk bij verschillende instellingen voor geestelijke gezondheidszorg 
niet boven water gekomen. 

158 In hoofdstuk 7 wordt nader ingegaan op de psychische problemen van Diet Kramer. Brief van Diet Kramer aan Guus en Adri Muller, d.d. 
18 juli 1948 (GeM). 

159 Brief van Diet Kramer aan Guus en Adri Muller, d.d. 18 juli 1948 (GeM).

0260_Duiff_DietKramer.indb   355 02-02-18   09:55



356

Dan komen de ijltransporten, de extremisten bestoken de kampen, de vrouwen kunnen geen ogenblik hun 
aandacht laten verslappen. Er is altijd het lawaai van te veel mensen in een te kleine ruimte. Maar toch kan 
Diet Kramer dan haar laatste roman schrijven, ze moèt hem schrijven, het kan niet wachten… “ Thuisvaart”.160 

In datzelfde interview noemt Diet Kramer de roman een ‘ooggetuigeverslag’, een aanwijzing dat 
haar eigen ervaringen de basis hebben gevormd voor het boek. In dat verband kan ook de opdracht 
worden gezien die voor in het boek is opgenomen: ‘In dankbaarheid opgedragen aan onze kamp-
dokter, JOHANNA HÖRCHNER’. Een opdracht die een verklaring is voor de wijze waarop de 
in Thuisvaart optredende kamparts wordt gekarakteriseerd, te weten als diepmenselijk, sterk en 
gelovig. ‘Ze was dokter tot in de toppen van haar vingers en ze had altijd geweten waar haar plicht 
lag. Met het leven ging men eerbiedig om.’161 

Ook andere elementen in Thuisvaart wijzen op een autobiografisch karakter. Zo lijkt het 
beschreven interneringskamp, dat in een kazerne op Midden-Java is gevestigd, in sterke mate op 
Banjoebiroe XI. En het in de roman bij naam genoemde kamp in Fort Willem I is eveneens een 

160 [Anoniem], ‘Bekende landgenoten thuis’.
161 Thuisvaart, 6.

 Eerste druk van Thuisvaart, 1948 ( JV).   Opdracht van Diet Kramer in Thuisvaart voor haar broer 
Kees en diens vrouw Stien ( JV).
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kamp dat Diet Kramer uit eigen ervaring kende. Hetzelfde geldt voor de in Thuisvaart beschreven 
transporten naar Semarang.162 

Het belangrijkste thema in Thuisvaart is de ontheemding van de gerepatrieerden, de geloofs-
crisis die hiermee gepaard kan gaan en hun strijd om na de oorlog weer vaste grond onder de voeten 
te krijgen. De complexiteit van hun problematiek komt samen in de term ‘displaced persons’, waar-
mee hulporganisaties de uit Indië afkomstige evacués hebben aangeduid.163 

Het onderwerp is vooral uitgewerkt rond hoofdpersoon Marja, 21 jaar oud en de jongste van 
vier kinderen, van wie twee tijdens de oorlog in Nederland verbleven. Door de ervaringen in het 
interneringskamp en vooral door de dood van haar moeder wendt Marja zich geheel af van het 
geloof. Ze haat de God die dit heeft toegestaan. Ook keert ze zich af van de mensen in haar om-
geving. Ze wil niets meer voelen, ze wil onverschillig zijn. Dat wordt nog sterker nadat haar zus 
Joke door de extremisten is vermoord. Alleen het contact met Joosje, een kampkind dat wees is 
geworden, doet haar enigszins verzachten. Terug in Nederland handhaaft ze haar verstarde houding 
bewust. Ze volgt cursussen en werkt hard. Ruimte voor emoties staat ze zichzelf niet toe en voor die 
van anderen heeft ze geen oog. Zo oordeelt ze hard over de geesteszieke Flip, die in haar tevergeefs 
een strohalm zoekt. Ze accepteert zijn vriendschap als een soort tijdverdrijf, zonder zich verant-
woordelijk te voelen, terwijl ze weet dat hij psychisch niet in orde is. Haar vrienden veroordelen haar 
erom. Ook ex-geïnterneerde John, die zich inlaat met zwarte handel en daardoor in de problemen 
komt, helpt ze niet, ondanks herhaald aandringen van zijn moeder. Marja komt door haar houding 
steeds meer alleen te staan en houdt zich alsmaar krampachtiger staande. Pas als ze op verzoek van 
een van haar vrienden Flip opzoekt in de inrichting waar hij is opgenomen, komt er een ommekeer. 
Hij maakt haar verwijten en zegt dat ze gevaarlijk is voor anderen. Voor het eerst voelt ze mee, daar-
bij geholpen door het beeld van haar overleden moeder, die een diep geloof in God had. Ze begint 
haar schuld erkennen. Gelouterd stelt ze zich vervolgens open voor anderen en voor God. 

Met dat laatste kan Thuisvaart worden gezien als een bekeringsroman, wat positieve reacties 
 ontlokte in protestants-christelijke kringen. Een criticus van het gereformeerde weekblad De Refor-
matie schreef bijvoorbeeld: 

Dit wordt in dezen roman zoo goed beschreven, hoe God de hardheid van het hart breekt, om het tot een 
akker te maken voor het langzaam kiemend zaad van liefde tot God en den naaste. (…) Met dit boek 
schaart Diet Kramer zich bij de kleine groep echt christelijke schrijvers en meteen neemt zij er een zeer 
voorname plaats bij in. 

162 Voormalig geïnterneerden van Banjoebiroe XI herkenden de beschrijving van het kamp in Thuisvaart. Ook herkende Joost van Bodegom 
zichzelf in het ‘omroepertje’– de jongen die berichten moest doorgeven – dat optreedt in Thuisvaart (Thuisvaart, 13; telefoongesprek 
Joost van Bodegom, d.d. 12 juni 2012). 

163 Behalve de Britse organisatie RAPWI was direct na de capitulatie in Nederlands-Indië ook de Nederlandse organisatie Kantoor Displaced 
Persons (KDP) actief bij de hulpverlening aan de ex-geïnterneerden. Het KDP opereerde het eerste halfjaar echter als Nederlandse tak van 
de RAPWI, wat onder meer voordelen in het contact met de Indonesische nationalisten opleverde. De Britse organisatie riep bij hen name-
lijk minder weerstand op dan de Nederlandse (bron: Brocades Zaalberg en Willems, ‘Onmacht, ontkenning en onderschatting’, 66-67).

0260_Duiff_DietKramer.indb   357 02-02-18   09:55



358

In het Friesch Dagblad, dat zich profileerde als regionale christelijke krant, kwam een recensent tot 
een vergelijkbare analyse: 

Vandaag mogen wij gelukkig schrijven: met “Thuisvaart” is Diet Kramer teruggekomen. Want God is er 
ook nog. (…) De Marja in “Thuisvaart” wordt als tegen de muur gezet – zij moet haar verlies nemen : niet 
wij steken onze handen uit naar God – neen, Hij grijpt ons. Dat is de belijdenis in dit boek. 164 

Beide critici mogen dan hebben vastgesteld dat Diet Kramer met het schrijven van Thuisvaart defi-
nitief was teruggekeerd naar het geloof, zelf lijkt ze er, in ieder geval een paar jaar later, toch iets 
anders tegenaan hebben gekeken. Op de voorzichtige suggestie van Marijke van Raephorst of ‘het 
binnenvaren in de veilige haven van het geloof ’ door de hoofdpersoon in Thuisvaart ook voor Diet 
Kramer zelf had gegolden, antwoordde die: ‘Ja, inderdaad, het was even ook mijn eigen thuishaven. 
Maar ik ben van nature een vrijbuiter. In een haven kan een schip tijdelijk rust vinden, maar het 
is toch voorbestemd weer uit te varen – over de wijde oceaan.’165 De conclusie lijkt dan gerecht-
vaardigd dat Diet Kramer toen – in 1950 – wederom twijfelde aan het geloof als haar persoonlijk 
houvast. 

Al spoedig na verschijning bleek dat Thuisvaart aansloeg bij het publiek. In december 1948 ver-
scheen de tweede en in april 1949 de derde druk. In diezelfde maand stond de roman op de vierde 
plaats in het bestsellerlijstje van de Haagsche Post, na Carnaval der Desperado’s (1949) van A.J. Noël 
de Gaulle, Kruis of Munt (1949) van Jo Boer en Eenzaam avontuur (1948) van Anna Blaman. De 
vierde en vijfde druk van Thuisvaart werden in respectievelijk 1950 en 1952 uitgebracht. Daarmee 
is duidelijk dat de roman succesvol was in de jaren dat de repatriëringsproblematiek speelde in de 
Nederlandse samenleving.166 

Dat laatste stemt overeen met het feit dat uit reacties van repatrianten blijkt dat velen zich 
 herkenden in Thuisvaart. Niet alleen wat betreft de beschreven locaties, de kampen, maar ook aan-
gaande het gevoel van ontheemding. Zo is in Banjoebiroe XI. Een vrouwenkamp op Java (1995), 
dat is samengesteld op basis van ervaringen van geïnterneerden, vermeld dat in Thuisvaart ‘een 
 overtuigend beeld [wordt] geschetst van hoe sommigen de kamptijd en de moeilijke tijd die daarop 
volgde hebben ervaren’. Datzelfde blijkt ook uit meer persoonlijke reacties. De eerdergenoemde 
Anne Rietkerk-Houthuyzen maakte na haar terugkeer in Nederland mee dat haar ouders niet over 
de oorlog wilden praten, terwijl zij zelf met veel vragen zat. Door het lezen van Thuisvaart kreeg ze 
antwoord op die vragen. De roman bood haar een zekere steun. ‘Door dit boek (…) begon ik meer te 

164 H.S., ‘Het voornaamste gebod’, De Reformatie : Weekblad tot ontwikkeling van het gereformeerde leven, 5 februari 1949, 6; G.M., ‘De 
Bikkel verbrijzeld : Thuisvaart’, Friesch Dagblad, 17 december 1948.

165 Van Raephorst, ‘Diet Kramer’.
166 In totaal beleefde Thuisvaart zes drukken. De laatste editie werd in 1965 uitgebracht, het jaar waarin Diet Kramer stierf. Het bestseller-

lijstje van april 1949 uit de Haagsche Post maakte deel uit van de nalatenschap van Diet Kramer (LeM).
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begrijpen en te zien dat mijn gevoelens niet vreemd waren, maar dat andere mensen die ook hadden 
en dat vooral kinderen vaak hetzelfde voelden en dat ik dus niet alleen was.’167 

Dat Thuisvaart een brede groep van jonge mensen boeide, kan worden afgeleid uit het feit dat 
de roman in 1956, acht jaar na verschijnen, door een Rotterdamse jeugdjury – leerlingen uit de 
laagste klassen van enkele middelbare scholen – werd bekroond met de ‘Jeugdjury Prijs’. De prijs 
werd uitgereikt op 21 maart 1956, waarvan onder meer het Rotterdamsch Nieuwsblad verslag deed: 

Mevr. Kramer ontving een aantal grammofoonplaten, die zij zelf had mogen uitkiezen. Ze vertelde  uitvoerig 
over haar literaire arbeid en vroeg tenslotte aandacht voor een persoonlijk woord tot de jeugd. Volwassenen 
moesten maar even vergeten, dat zij mee tegenwoordig waren. Uw verslaggever, volwassen zelf, zal dus 
slechts melding maken van het feit, dat mevrouw Kramer verklaarde, bijzonder gelukkig met de bekroning 
te zijn, omdat zij zo’n blijk van waardering juist nodig had. De manier waarop zij de jeugd dankte was zeer 
ontroerend. Toen zij het toneel verliet werden haar tulpen in de armen gelegd.168

Bij het succes van Thuisvaart kan de stijl waarin het boek is geschreven mede een rol hebben 
gespeeld. Enerzijds is die krachtig en bondig met veel ellipsen, een taalgebruik dat goed aansluit bij 
de verharde opstelling van Marja. Anderzijds heeft Diet Kramer op verschillende plaatsen de vraag-
vorm toegepast, waardoor de lezer als het ware het verhaal wordt binnengetrokken. Het lijkt een 
bewust gekozen stijlmiddel dat erop is gericht de lezer tot nadenken te dwingen, in dit geval over de 
situatie van geïnterneerden en de gerepatrieerden. Soms is in Thuisvaart sprake van een  combinatie 
van beide genoemde stijlkenmerken. Een voorbeeld hiervan is de beschrijving van de aankomst 
van Marja in Amsterdam. Ze realiseert zich dan: ‘Holland, de toekomst! Java, het verleden! Waar 
hoorde ze thuis? Haar leven brak hier in twee scherp gescheiden stukken. Ze moest vooruit. Niet 
omzien, maar vooruit. Ze wist het! Ze was nog zo jong. Maar ze schreide er om.’169

Toch kan het succes van Thuisvaart in die naoorlogse jaren enigszins opmerkelijk worden genoemd. 
Immers, in die periode werd er in Nederland liever vooruitgekeken dan achterom, zoals ook werd 
vastgesteld in het Friesch Dagblad: ‘Wij hebben er langzamerhand genoeg van – wij zijn aan de 
opbouw bezig, hebben de donkere bladzijde omgeslagen, willen iets anders lezen.’?170 Zoals gezegd 
had een vergelijkbare constatering Diet Kramer ervan weerhouden een bundel kampschetsen te 
publiceren. 

Het vooruit willen kijken trof zeker ook de repatrianten uit Nederlands-Indië. Veel aandacht was 
er over het algemeen niet voor hun oorlogservaringen. Bovendien werden de verschrikkingen die 

167 Voorneman, Banjoe Biroe XI, 134. E-mail Anne (Rietkerk-)Houthuyzen (respondent op oproepje in Aanspraak, december 2012), d.d. 
29 november 2012.

168 [Anoniem], ‘De jeugdjury’s bekroonden boeken’; [Anoniem], ‘Diet Kramer en A. den Doolaard’. Thuisvaart werd bekroond door 
een jury die was samengesteld uit leerlingen uit de laagste klassen van het middelbaar onderwijs. Andere boeken die in deze categorie 
 genomineerd waren, zijn: Tirtsa van Clara Asscher-Pinkhof, Pieter Bas van Godfried Bomans, De blijde stilte van F. de Clecq-Zubli, 
De scheepsjongens van Bontekoe van Johan Fabricius, Nelleke’s opvoeding van Fenna Feenstra, Engelandvaarders van K. Norel en De Kinder-
karavaan van An Rutgers van der Loeff-Basenau. Daarnaast was een jury uit de hoogste klassen van het middelbaar onderwijs actief. Deze 
bekroonde Kleine mensen in de grote wereld van A. den Doolaard met de ‘Jeugdjury Romanprijs’. 

169 Thuisvaart, 116. 
170 G.M., ‘De Bikkel verbrijzeld : Thuisvaart’, Friesch Dagblad, 17 december 1948.
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zij hadden meegemaakt vaak afgezet tegen wat in Nederland tijdens de oorlog had plaats gevonden. 
‘“Wij” hadden de hongerwinter en in Indië scheen de zon tenminste de hele dag’, werd nogal eens 
badinerend gezegd.171 Was het de geringe aandacht voor de problematiek van haar lotgenoten uit 
Indië die Diet Kramer ertoe had gebracht Thuisvaart te publiceren? Uitspraken dienaangaande zijn 
niet beschikbaar. De enige suggestie in die richting betreft de eerder geciteerde opmerking uit de 
Nieuwe Leidsche Courant dat ze het boek ‘moest’ schrijven, maar dat gegeven kan ook aan iets anders 
refereren, zoals de verwerking van haar eigen ervaringen.172 

Het kan echter niet worden uitgesloten dat Diet Kramer met Thuisvaart de repatrianten uit 
Indië een hart onder de riem wilde steken. In dat verband is ook de constatering van Joop van den 
Berg interessant. In 1992 stelde hij vast dat Diet Kramer, voor zover hij had kunnen nagaan, met 
haar roman ‘de eerste schrijver’ was die expliciet aandacht besteedde aan de aanpassing van de ex- 
geïnterneerden, terwijl veel andere ‘kampboeken’ uit die tijd vooral over het kampleven zelf gingen. 
Van den Berg waardeert daarbij ook de adequate beschrijving van het kampsyndroom, door Diet 
Kramer gegeven bij monde van Marja’s broer Huug: ‘Ze [Marja] is als een heemhond, die te lang aan 
een korte ketting heeft gelegen. Iedereen, die haar te dicht nadert of die haar commandeert, ziet ze 
als een vijand, die haar opnieuw aan de ketting wil leggen.’173

De bewering van Van den Berg dat Diet Kramer de eerste auteur was die in romanvorm de 
naoorlogse problemen van de repatrianten aan de orde stelde, wordt ondersteund door de uitspraak 
van Martin Bossenbroek dat het er ‘sterk’ op lijkt dat Diet Kramer met Thuisvaart ‘een aanstekelijk 
voorbeeld’ is geweest voor schrijvers van Indische jeugdboeken. Hij schrijft: ‘Het zwaartepunt in de 
gekozen thema’s verschoof sindsdien van het verleden, dat wil zeggen de oorlog en de bersiapperiode 
in Indië, naar het heden en de toekomst, te weten de integratie in de Nederlandse samenleving.’ 
De verschijning in 1949 van titels als Carla wordt lid van de club van Rie Eerdmans, Op onze schou-
ders van Nietha den Hartogh, en Mieke van de Rozenlaan van Max de Lange-Praamsma – verhalen 
waarin de hoofdpersoon een gerepatrieerd meisje is – ziet Bossenbroek als illustratie van de door 
hem gesignaleerde ontwikkeling.174 

In aansluiting op de uitspraken van Van den Berg en Bossenbroek lijkt het er op dat Diet Kramer 
in Thuisvaart een nieuw thema aansneed, namelijk de aanpassingsmoeilijkheden van de  repatrianten 
uit Indië. Het is dan alleszins aannemelijk dat mede daardoor, of misschien wel juist daardoor, de 
roman succesvol was en een breed publiek aansprak, in het bijzonder de repatrianten die zich in de 
beschreven problematiek konden herkennen.

Van den Berg benoemt nog een opvallend aspect van Thuisvaart. Terwijl in andere romans die kort 
na de oorlog over de Indische kampen zijn verschenen – als voorbeeld noemt hij Een wajang in Gods 
handen (1946) van Ems van Soest en “Ik kom terug”, zegt Loes (1947) van M.A.M. Renes- Boldingh – 

171 Citaat uit: Barnouw, De hongerwinter, 7.
172 [Anoniem], ‘Bekende landgenoten thuis’.
173 Van den Berg, ‘Diet Kramer’. Thuisvaart, 154.
174 Bossenbroek, De Meelstreep, 523. In Buur, Indische jeugdliteratuur zijn geen titels van jeugdboeken uit de jaren vóór 1948 aangetroffen die 

de aanpassing van de repatrianten uit Nederlands-Indië tot onderwerp hebben. Voor zover bekend zijn in die periode ook geen  romans 
voor volwassenen over dit onderwerp gepubliceerd. Zowel Bossenbroek als Buur vermeldt als schrijversnaam Max de Lange-Praamstra; 
dit moet zijn Max de Lange-Praamsma.
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dikwijls sprake is van een verlangen om ooit naar de kolonie terug te keren, is dat in Thuisvaart niet het 
geval. Bij haar vertrek van Java weet Marja dat het afscheid definitief is. 

Ze had Java verlaten. Nooit zou ze hier terugkomen. Ze wist het met een volstrekte zekerheid. ’t Stootte een 
scherpe pijn in het hart, zó plotseling, zó onverwacht, dat ze zich verschrikt wat hoger oprichtte en zich be-
zon: “maar dit was dus mijn vaderland!” (…) Weg, weg, verstoten… verbannen… en nimmer, nimmer terug. 

Van den Berg concludeert daaruit dat Diet Kramer zich ervan bewust moet zijn geweest dat de kolo-
nie voor Nederland verloren was. Ook lijkt ze begrip te hebben gehad voor het onafhankelijkheids-
streven van de Indonesiërs. Zo mijmert Marja: 

Het volk, dat haar zuster gedood had, dat haar had opgejaagd als wild… van de ene plaats naar de andere… 
dat haar haatte en dat ze niet terughaten kòn – hoezeer ze dat soms wenste. Omdat haar jeugd op een 
duistere, bijna angstwekkende wijze verweven was met deze mensen, omdat ze hun instincten, hun reacties, 
hun beweegredenen herkende uit honderden beelden van het verleden en begreep. Men kon immers 
 begrijpen zonder te rechtvaardigen. En dit begrip maakte, dat men niet meer haten kon, zoals men eigen-
lijk zou moeten haten.175 

Met deze woorden maakt Diet Kramer duidelijk dat ze beseft dat de rol van Nederland in Indonesië 
is uitgespeeld. Deze houding van Diet Kramer kan opvallend worden genoemd, omdat het boek 
geschreven en gepubliceerd is toen de strijd tegen de Indonesische republikeinen, inclusief de zoge-
heten politionele acties, nog volop gaande was. Bovendien is in haar eerdere werk, zoals is gebleken, 
op geen enkele wijze sprake van enige betrokkenheid bij dan wel erkenning van het Indonesisch 
nationalisme. 

Overigens sluit het door Van den Berg gesignaleerde aspect van een definitief afscheid wel aan 
bij toenmalige ontwikkelingen in de houding ten opzichte van de repatrianten uit Indië. Door de 
politieke situatie in Indonesië drong rond 1948 bij de Nederlandse overheid gaandeweg door dat 
het niet realistisch was dat alle repatrianten zouden terugkeren naar wat toen nog werd gezien als 
Nederlandse kolonie. Het oorspronkelijke plan om de repatrianten tijdelijk op te vangen moest men 
dan ook laten varen. Steeds duidelijker werd dat een grote groep repatrianten uit Nederlands-Indië 
zich blijvend in Nederland had gevestigd. Diet Kramer was een van hen.176 

Hernieuwde contacten 
Uit de brieven aan Peter van ’t Sant uit de periode mei-augustus 1946 blijkt dat Diet Kramer kort 
na haar terugkeer weinig op had met sociale verplichtingen. Ze lijkt die zoveel mogelijk afgehouden 
te hebben. Wel had ze al spoedig een regelmatig contact met de kinderen uit het eerste huwelijk van 

175 Thuisvaart, 73, 75. Van den Berg, ‘Diet Kramer’. 
176 De eerste Politionele Actie vond plaats in juli-augustus 1947, de tweede in december 1948-januari 1949 (bron: http://www.afscheid-

vanindie.nl/archieven-onderwerpen-p-acties.aspx; geraadpleegd 20 april 2016). Willems, De uittocht uit Indië, 68.
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Wim Muller. Vooral met Guus Muller was er een geregelde uitwisseling van brieven, terwijl Jan en 
Willy af en toe op bezoek kwamen.177 

Mogelijk bood het succes van Thuisvaart Diet Kramer de rust en de ruimte om ook andere 
banden die door de oorlogsgebeurtenissen verloren waren gegaan, te hernieuwen. Na jarenlange 
radiostilte kwam in juni 1948 bijvoorbeeld het contact tussen Diet Kramer en Laura Olivier weer 
op gang. Diet Kramer reageerde toen op een brief van haar vroegere vriendin, waarbij ze summier 
verslag deed van de gebeurtenissen in Indië. Ook liet ze Laura weten dat de jaren 1946 en 1947 
zo moeilijk waren geweest door ‘allerlei omstandigheden’ dat er weinig gelegenheid was geweest 
‘en ook wel de moed ontbrak de relaties met oude vrienden weer aan te knopen’. Blijkbaar was die 
moed medio 1948 wel aanwezig. Dat blijkt ook uit het feit dat ze in haar brief een bezoek aan haar 
 vroegere schoolvriendin, de in Assen wonende Riek Bakker-Dik aankondigt, en het idee oppert om 
ook Laura, die in Groningen woonde, te ontmoeten. Een dergelijk bezoek zou echter pas in het 
najaar kunnen plaatsvinden, omdat ze ‘nog onder doktershanden’ was en veel moest rusten.178 

Na de zomer moet Diet Kramer zich voldoende sterk hebben gevoeld om nog meer verbroken 
contacten te herstellen. Allereerst betrof dat de vriendschap met de hierboven al genoemde Riek 
Bakker-Dik, wier adres ze had gekregen van een nichtje van Riek. In haar brief d.d. 1 september 
1948 valt ze met de deur in huis en vraagt ze of ze van 4 tot en met 6 november bij haar vroegere 
schoolvriendin kan logeren. Dat bezoek wil ze combineren met andere activiteiten: ‘Ik moet in 
October in Groningen zijn, arriveer daar per vliegtuig de 30 en ga Zaterdag 6 nov. per K.L.N. terug. 
In Groningen moet ik bij twee mensen even logeren. Ik zou ’t erg fijn vinden als je me die week een 
paar nachten kunt herbergen.’ Bij de brief voegde ze twee fotootjes van Diedie en Lex met daarbij 
de toelichting: 

Lex is precies zijn vader (waar ik erg dankbaar voor ben). Diedie is anders dan op ’t plaatje. Ze kiekt slecht. 
Ik vind ’t net een reclame voor Pepsodent en ’t is nog een vreselijke baby in wezen. Diedie is 13 en 1 meter 
71. Lex is juist 12 geworden, enthousiast (theoretisch) sportliefhebber en innig overtuigd van zijn toe-
komst – H.B.S. – 7e faculteit, zo gauw mogelijk echt journalist. Hij schrijft verdraaid aardig, maar Diedie 
heeft Wims rekenaanleg en ik wou maar dat dat omgekeerd was! 

177 Gerda en Willy Anne Muller, dochters van Guus Muller, hebben verschillende brieven van Diet Kramer aan hun vader in hun bezit 
alsmede brieven die Diedie en Lex Muller aan hun halfbroer hebben gestuurd. Deze brieven zijn welwillend beschikbaar gesteld voor het 
onderzoek (GeM en WiM). 

178 Brief van Diet Kramer aan Laura Uitman-Olivier, d.d. 8 juni 1948 ( JV). Laura Olivier was op 13 november 1930 getrouwd met de 
predikant Jan Eliza Uitman (1903-1969), die in november 1936 was beroepen in de Hervormde Gemeente Groningen. Zie ook: http://
www.dominees.nl/search.php?srt=g&id=11247 (geraadpleegd 19 april 2016).
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Uit dat laatste blijkt dat ze de wiskundige aanleg van haar overleden man graag had teruggezien 
bij Lex, wellicht een aanwijzing dat ze een dergelijke kwaliteit, in ieder geval voor jongens, hoog 
aansloeg.179 

Tot verrassing van Diet Kramer hoefde ze niet tot november op een ontmoeting met Riek 
te wachten, want die bleek woensdag 15 september zelf in de gelegenheid om naar Den Haag te 
komen. Diet Kramer reageerde een week eerder enthousiast op de aankondiging van dit bezoek. Ter 
voorbereiding schreef ze Riek alvast de meest pijnlijke gebeurtenissen uit de afgelopen jaren. ‘(…) 
dat is veel prettiger als we elkander weer zien, dan hoef je dit alles niet nog eens te vertellen. Het valt 
vaak zo moeilijk’, aldus Diet Kramer.180 Het weerzien van beide vriendinnen lijkt in ieder geval een 
succes te zijn geweest. ‘Ik vond het fijn je weer te zien en te spreken en het deed me goed dat je zo 
weinig veranderd bent’, liet Diet haar vriendin naderhand weten.181

Contact had ze eveneens weer met Nico van Suchtelen, zo blijkt uit een brief aan Piet en Jannie 
Risseeuw. Ze had Van Suchtelen ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag op 25 oktober 1948 
bloemen laten bezorgen, waarvoor hij haar hartelijk had bedankt, en ze was ook van plan naar zijn 
feest te gaan dat op de 30ste was georganiseerd.182 

Kort daarop kreeg Diedie een ernstige beeninfectie – bloedvergiftiging, gevolgd door wondroos 
– die gepaard ging met hoge koorts en een sterk verminderde eetlust. Toen medicijnen niet hielpen – 
en ze bovendien allergisch bleek voor penicilline – werd Diedie opgenomen in het ziekenhuis, waarna 
een operatie volgde en een lange periode van rust. Over deze angstige tijd schreef Diet Kramer aan 
Risseeuw: ‘De waarden van het leven liggen dan ineens voor zo’n groot deel bij de kinderen.’183 Hierop 
aansluitend is zeer wel denkbaar dat Diet Kramer de geplande logeerpartijen in Assen en Groningen 
vanwege de ziekte van haar dochter afzegde. Er zijn in ieder geval geen documenten bewaard geble-
ven waaruit blijkt dat het uitstapje is doorgegaan. 

In december 1948 was de rust in het gezin zo’n beetje weergekeerd. Er werd Sinterklaas gevierd 
– Lex deed er uitgebreid verslag aan Guus en Adri Muller – en ook aan Kerst werd volop aandacht 
besteed. Diet Kramer ging met haar kinderen naar de Willemskerk. Het was een mooie dienst, 
schreef ze Risseeuw. ‘(…) de kinderen hebben genoten.’184 

179 Brief van Diet Kramer aan Riek Bakker-Dik, d.d. 1 september 1948 (RB). Onbekend is waar de afkorting ‘K.L.N.’ voor staat. Mogelijk 
bedoelde Diet Kramer de KLM. Pepsodent was een tandpastamerk uit die tijd (bron: www.delpher.nl; geraadpleegd 19 april 2016). Met 
de 7e faculteit wordt de faculteit voor sociale wetenschappen en journalistiek, aanvankelijk politiek-sociale faculteit geheten, bedoeld, 
die enkele jaren na de Tweede Wereldoorlog is opgericht aan de Gemeentelijke Universiteit Amsterdam, de huidige Universiteit van 
Amsterdam (bron: http://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=%227e+faculteit%22&page=4&coll=ddd&identifier=ddd%3A0
10415964%3Ampeg21%3Aa0071&resultsidentifier=ddd%3A010415964%3Ampeg21%3Aa0071; geraadpleegd 19 april 2016). 

180 Brief van Diet Kramer aan Riek Bakker-Dik, d.d. 8 september 1948 (RB).
181 Brief van Diet Kramer aan Riek Bakker-Dik, d.d. 17 september 1948 (RB).
182 Nico van Suchtelen vierde zijn zeventigste verjaardag op 30 oktober 1948 met een receptie in het Internationaal Cultureel Centrum te 

Amsterdam en nam bij die gelegenheid tevens afscheid als directeur van de Wereldbibliotheek (Blom, De vlam van het menselijk denken, 
177-178). Brief van Diet Kramer aan P.J. Risseeuw, d.d. 25 oktober 1948 (HDC, archief P.J. Risseeuw, collectienr. 198).

183 Interview Diedie, Lex en Ingrid Muller, d.d. 14 september 2012. Brief van Diet Kramer aan P.J. Risseeuw, d.d. 17 november 1948 (HDC, 
archief P.J. Risseeuw, collectienr. 198). 

184 Brief van Lex Muller aan Guus en Adri Muller, d.d. 18 december 1948 (GeM). Ongedateerde brief van Diet Kramer aan P.J. Risseeuw 
(HDC, archief P.J. Risseeuw, collectienr. 198).
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Alles bij elkaar leek Diet Kramer ruim tweeënhalf jaar na de repatriëring haar leven redelijk op orde 
te hebben. Ze woonde samen met een vriendin van wie ze veel steun ondervond, was weer aan het 
werk en was actief met het hernieuwen van het contact met vroegere vrienden en kennissen. Positief 
was ook dat haar kinderen gezond waren, het goed deden op school en ook anderszins levenslustig 
waren. In deze context was haar eigen broze gezondheid, vooral haar psychische gesteldheid, echter 
een donkere wolk.
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Het laatste bedrijf
(1949-1965)

De indruk dat het de eerste jaren na haar terugkeer in Nederland redelijk goed ging met Diet 
 Kramer, wordt bevestigd door haar dochter. ‘Toen we net terug waren uit Indië ging het nog het 
beste’, aldus Diedie Muller, daarmee tevens verwijzend naar de moeilijke periodes die nog zouden 
volgen. ‘Moeder zat vaak achter het bureau te werken. Wat ze precies deed, wisten we trouwens niet. 
Wij speelden veel buiten.’1 

Op grond van het brede scala aan activiteiten dat ze in die jaren ontplooide, kan eveneens 
worden vastgesteld dat Diet Kramer niet was lamgeslagen door ziekte en/of andere problemen. 
Ze lijkt in ieder geval voldoende energie te hebben gehad om verschillende klussen en opdrachten 
aan te pakken. De succesvolle publicatie van Thuisvaart kan haar hierbij hebben gestimuleerd. En 
dat zal wellicht ook hebben gegolden voor het feit dat er vraag was naar haar werk, zoals in januari 

1 Interview Diedie, Lex en Ingrid Muller, d.d. 11 september 2014.

Ondanks de toenemende gezondheidsproblemen probeerde Diet Kramer aan het werk te blijven, ca. 1952 (LeM).
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1949 bleek uit het artikel ‘Wat lezen onze kinderen?’ in het tijdschrift Moeder. Ten behoeve van dit 
 artikel was een boekhandelaar gevraagd naar populaire titels voor de jeugd. Specifieke titels werden 
op die vraag niet genoemd, echter wel de namen van enkele veel gevraagde auteurs: W.G. van de 
Hulst, Anne de Vries, Anthony van Kampen, en voor meisjes: Rie Cramer, Rie van Rossum én Diet 
Kramer.2 Haar naam kwam enkele jaren later ook voor in een overzicht van veel gelezen auteurs in 
het deelrapport behorende bij het Rapport betreffende het onderzoek naar de geestesgesteldheid van 
de massajeugd, een onderzoek dat in opdracht van de minister van Onderwijs, Kunsten en Weten-
schappen was uitgevoerd. Het voorkeursoverzicht van schrijvers, dat een van de resultaten was van 
de antwoorden op vragen die het leesgedrag van middelbare scholieren in kaart moesten brengen, 
vermeldt naast Diet Kramer namen als Anne de Vries, Jan de Hartog, Antoon Coolen, Arthur van 
Schendel, Augusta de Wit, Ina Boudier-Bakker en Frederik van Eeden.3 

Richtte Diet Kramer zich met Thuisvaart zowel op volwassenen als jongeren, een ander deel van 
haar werk was in die jaren specifiek op de jeugd gericht. Dat lijkt een bewuste keuze. In het tijdschrift 
Moeder zei ze hierover in 1947: ‘De puberteit trekt mij altijd. Zij is altijd verrassend, altijd nieuw. 
Ik praat zoo graag met jonge menschen en ik geloof, dat ik er altijd wel over zou kunnen  blijven 
schrijven.’4 Wellicht had haar oriëntatie op ontwikkelingen in de toenmalige jeugd literatuur via 
gesprekken met Dolf Verroen eveneens te maken met haar wens om weer voor jongeren te schrijven. 

De achtergrond van deze voorkeur lijkt idealistisch gekleurd. Diet Kramer wilde immers tot 
de jeugd spreken, zoals in vorige hoofdstukken naar voren is gekomen.5 Dat ‘spreken’ tot de jeugd 
deed ze letterlijk in de toespraak die ze op 2 maart 1949 hield tijdens de ‘Jeugdmiddag’ die in het 
kader van de Boekenweek was georganiseerd door de Bond van Amsterdamse Boekverkopers. Met 
de nodige geestdrift riep ze bij die gelegenheid haar toehoorders, de ‘oudere jeugd’, op zich actief in 
te zetten voor een betere wereld, opdat niet alleen zijzelf maar ook anderen er gelukkiger van zouden 
worden. Van belang daarbij was volgens haar een diep doorvoeld geestelijk leven. Het ging er niet 
om zomaar wat te roepen, maar om te handelen vanuit een sterk beleefde overtuiging. En daar was, 
aldus Diet Kramer, moed voor nodig. Ze sprak er elke individuele jongere op aan: 

En jij, met je voornaam en je achternaam, met je adres in die en die straat nummer zoveel, jij bent jij, een 
stip in de eeuwigheid en toch heel precies JIJ. En wat in de groten [bijvoorbeeld Marie Curie, Roosevelt, 
Marshall] uitgroeide tot een vuur, is als een vonk in jou aanwezig. De geschiedenis heeft nog nooit kunnen 
bewijzen, dat het voor een nieuwe generatie niet mogelijk zou zijn, met sterke hand het roer te grijpen en 
een rechter, doelbewuster koers te sturen naar bereikbare zekerheden. 

2 C., ‘Wat lezen onze kinderen?’, Moeder. De genoemde auteurs hebben een overwegend protestants-christelijke achtergrond, overeen-
komstig de signatuur van het maandblad Moeder. Aannemelijk is derhalve dat de vermelde boekhandelaar eveneens van protestants- 
christelijke huize was.

3 [Anoniem], ‘Massajeugd aan het woord (I)’, Friese Koerier. Het artikel in de Friese Koerier is geschreven naar aanleiding van het Rapport 
betreffende het onderzoek naar de geestesgesteldheid van de massajeugd, dat het resultaat was van honderd deelrapporten ‘over onderzoe-
kingen in zes grote steden en zes delen van het platteland en geïndustrialiseerde gebieden’. Deelrapport 67 betrof het onderzoek onder de 
middelbare schooljeugd, waarvan verslag wordt gedaan in het genoemde artikel in de Friese Koerier. Zie ook: [Anoniem], Maatschappe-
lijke verwildering der jeugd. 

4 A.M.S., ‘Diet Kramer’, Moeder.
5 Zie onder meer hoofdstuk 2, waarin ter verduidelijking van de drijfveren van Diet Kramer met betrekking tot haar schrijverschap een 

citaat is opgenomen uit haar brief aan P.J. Risseeuw, d.d. 16 februari 1949.
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Dat ze haar oproep deed vanuit een christelijke achtergrond, kan worden geconcludeerd uit de 
woorden waarmee ze haar voordracht afrondde: ‘God geve hun het zelfvertrouwen, de daadkracht 
en vooral de moed die zij zeker nodig zullen hebben.’ 

Haar toespraak, die in mei 1949 werd gepubliceerd in het neutrale jongerentijdschrift Contact, 
vond in ieder geval bij een deel van de jongeren weerklank, zo blijkt uit de open brief waarmee een 
negentienjarige jongen reageerde in het juninummer van Contact. Hij voelde zich aangesproken, maar 
maakte ook een kanttekening. Naar zijn idee moest het werken aan een betere wereld niet uitsluitend 
als collectieve taak van de jongeren worden gezien, maar als taak van alle mensen. Het had dan ook 
zijn voorkeur om het ‘jij’ waarmee Diet Kramer de jongeren aansprak, te vervangen door ‘wij’.6 

Een jaar later, in 1950, trad Diet Kramer toe tot de redactie van Contact, wat kan worden gezien 
als een aanwijzing dat ze bewust in contact wilde zijn met de doelgroep van dit tijdschrift, in het bij-
zonder de jongere lezers, te weten uit de klassen 1 tot en met 3 van de middelbare school.7 Ook het 
feit dat ze aanwezig was op verschillende door De Bijenkorf georganiseerde jeugdboeken markten, 
en in 1952 en 1955 zelfs zitting had in het ‘Comité van Uitnodiging’ voor deze markt, lijkt een 
uiting van een zekere behoefte aan contact met de lezers. Niet uitgesloten kan trouwens worden dat 
ze dergelijke activiteiten, wellicht op verzoek van haar uitgevers, tevens ondernam om haar boeken 
extra onder de aandacht te brengen en aldus de verkoop te bevorderen.8

Haar betrokkenheid bij jongeren blijkt verder uit het artikel dat in 1949 over haar werd opge-
nomen in de Moderne Gymnasium Agenda. Haar werk wordt daarin in verband gebracht met de 
naoorlogse problemen in Europa, met de verscheurdheid waarvan toen sprake was. 

Het beklemt haar [Diet Kramer], dat iedere jongere het te “druk” heeft. Dat een gedicht, een vogellied, een 
fijne gedachte niet aandachtig genoeg gehoord en overwogen kan worden. Ik [de schrijfster van het artikel] 
herinner mij een uitspraak van haar: “Gelukkig zijn is vooral een kwestie van moed.” Het spreekt uit het 
werk van deze begaafde schrijfster: nooit doelloos afwachten, maar steeds op weg gaan en aanpakken.9

En dan was er in oktober 1949 de verschijning van de meisjesroman Zes + een werd 7, het boek dat 
ze, zoals gezegd in hoofdstuk 6, voor Diedie schreef.10 Hoofdpersoon in dit verhaal is de vijftien-
jarige Rick Valentijn, die in verband met haar gezondheid zeven jaar bij een rijke oom en tante in 

6 De schriftelijke neerslag van de toespraak van Diet Kramer op 2 maart 1949 is onder de titel ‘Moed’ opgenomen in: Contact : Het maand-
blad voor de Nederlandse jeugd, 16 (1949), nr. 5, 101-102. Voorwinde, ‘Aan Diet Kramer’.

7 ‘Diet Kramer, ‘Aan de lezers van Contact!’. Het tijdschrift Contact werd vanaf 1936 uitgegeven door Hollandia en heeft tot 1952 bestaan 
(bron: Rietveld-van Wingerden, Jeugdtijdschriften in Nederland en Vlaanderen, 283-285). In 1950 werd in Contact nog een bijdrage van 
Diet Kramer opgenomen: ‘De Volken-kennis van George Mikes’.

8 Diet Kramer was onder meer aanwezig op de jeugdboekenmarkt die op 1 maart 1952 werd georganiseerd, zo blijkt uit een artikel uit een 
 artikel in Libelle ([Anoniem], ‘Schrijvers en kinderen vonden elkaar : De eerste jeugdboekenmarkt in de Haagse Bijenkorf ’, Libelle, 19 
(1952), nr. 12, 12-13). Behalve Diet Kramer zaten de schrijfsters Fenna Feenstra (1892-1983) en Marie Schmitz (1883-1972), en de schrij-
ver Leonard Roggeveen (1898-1959) in het ‘Comité van Uitnodiging’ voor deze jeugdboekenmarkt, zo blijkt uit een ongedateerde uit-
nodigingsbrief (MvR). Overigens had Diet Kramer een uitnodiging om in 1950 aanwezig te zijn op de door De Bijenkorf georganiseerde 
boekenmarkt afgeslagen, vooral omdat haar gezondheid dat niet toeliet; daarop had ze van De Bijenkorf een ‘geweldige fruitmand’ gekregen; 
de schrijfsters Hella Haasse en H.F. van Nijnatten-Doffegnies (1898-1990) hebben vervolgens op de boekenmarkt voor haar de honneurs 
waargenomen (bron: brief van Diet Kramer aan P.J. Risseeuw, d.d. 14 februari 1950 (HDC, archief P.J. Risseeuw, collectienr. 198)).

9 [Anoniem], ‘Mevr. Diet Kramer’.
10 Zes + een werd 7 is in 1957 herdrukt onder de titel De grote verandering. Voor in het boek is de opdracht ‘Voor Diedie’ opgenomen. 

0260_Duiff_DietKramer.indb   367 02-02-18   09:55



368

Zwitserland heeft gewoond, waar ze een tamelijk luxueus leven heeft geleid en alom is bewonderd 
om haar talenten. Hoewel ze er zelf voor kiest om terug te gaan naar Nederland valt het haar moei-
lijk zich aan te passen, niet alleen als lid van een sober levend gezin waarin iedereen een taak heeft, 
maar ook omdat ze op school minder goed kan meekomen dan ze had gehoopt en verwacht. Daar-
door sluit ze zich af voor anderen en zijn er regelmatig strubbelingen en conflicten. Pas als ze ernstig 
ziek wordt, leert ze inzien dat de waarde van het leven niet in geld en luxe zit maar vooral in een 
harmonieus samenleven met anderen. Daarmee is het belangrijkste thema van het verhaal duidelijk: 
de ontwikkeling van een nogal opstandige, egocentrische puber tot een meer evenwichtig meisje dat 
iets voor anderen wil betekenen. De aard van dit serieuze onderwerp sluit aan bij de eerdere jeugd-
romans van Diet Kramer, waarin de ontwikkeling van jonge mensen immers ook het hoofdthema is. 

Recensenten reageerden over het algemeen positief op Zes + een werd 7 en ook op de heruitgave 
uit 1957, die De grote verandering is getiteld. Vooral de karaktertekening en de uitwerking deed 
hen het boek van harte aanbevelen voor meisjes vanaf ongeveer twaalf jaar. In de rooms-katholieke 
IDIL-gids schreef een criticus: ‘Een buitengewoon mooi boek. De schrijfster kent jonge mensen 
door en door.’11 

Zes + een werd 7, dat in 1946 speelt, bevat verschillende verwijzingen naar de oorlogsjaren. 
Echter niet naar de oorlog zoals Diet Kramer die in Nederlands-Indië heeft meegemaakt, maar naar 

11 [Anoniem], ‘[over: De grote verandering]’. In de knipselmap ‘D. Kramer’, aanwezig bij het LM, Den Haag, werd een verzameling korte 
besprekingen van Zes + een werd 7 c.q. De grote verandering aangetroffen, waaruit een positief oordeel kan worden gedestilleerd. De niet 
complete bronvermelding van de meeste van deze besprekingen maakte het niet mogelijk alle recensies te achterhalen. 

Diet Kramer signeert tijdens de boekenmarkt in Den Haag, 1952 (foto: Nationaal Archief/Collectie Spaarnestad).
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de oorlog in Nederland. Zo wordt de hongerwinter genoemd, de nog steeds heersende schaarste 
aan goederen en het feit dat de vader van Rick vanwege zijn hulp aan een Engelse parachutist had 
 moeten onderduiken. Mogelijk wilde Diet Kramer hiermee laten zien dat ze oog had voor de pro-
blemen die men tijdens de oorlogsjaren in Nederland had ondervonden. 

Een relatie met Indië is wel aanwezig in het verhaal ‘Een verhaal over Indië’ dat Diet Kramer 
schreef voor de door Risseeuw samengestelde bundel voor kleuters Er was eens…. (1949). In dit infor-
matieve verhaal maakt een negenjarige jongen – nogal oud voor een kleuterboek! – op een positieve 
manier kennis met het leven in Indië, vanaf de reis er naartoe tot een beschrijving van de steden, 
zeeën, huizen, planten en dieren, de winkels, de verschillende bevolkingsgroepen,  bedienden, enz. 
In het verhaal, dat begint met de aankondiging van het vertrek naar Indië vanwege het feit dat de 
vader van de hoofdpersoon een betrekking heeft gekregen in Batavia, geeft Diet Kramer een nogal 
idyllisch beeld van de (voormalige) kolonie. In het licht van de toenmalige politieke onrust kan dat 
opmerkelijk worden genoemd. Er lijkt eerder sprake van een beschrijving van de voor oorlogse dan 
van de (bijna) postkoloniale situatie, waarmee de vertelling in contrast is met de roman Thuisvaart. 
Hierin komt immers een definitief afscheid van Indië aan de orde.12 

Het is aannemelijk dat Diet Kramer ‘Een verhaal over Indië’ op uitnodiging van Risseeuw 
heeft geschreven. Niet ondenkbaar is dan dat de honorering die hieraan was verbonden voor haar 
doorslag gevend is geweest bij het voldoen aan dit verzoek. Om diezelfde reden zal ze wellicht ook 
zijn ingegaan op de vraag van uitgeverij Noordhoff om samen met K.J. Danckaerts en J.M. Reijnders 
een serie van zes schoolleesboekjes samen te stellen voor het lager onderwijs in Nederland. Net als 
bij de reeks die in 1940 voor de scholen in Indië was uitgegeven, luidde de overkoepelende titel van 
deze leesserie Zonnebloemen.13 

Onder het pseudoniem Paul van Ipenburg leverde Diet Kramer zelf ook enkele bijdragen aan 
Zonnebloemen. Zo is er in deel 4 het verhaal ‘Het Blindenschrift’, waarin – verpakt in fictie –  visuele 
handicaps, het brailleschrift en het leven van de blinde en dove schrijfster (1880-1968) Helen  Keller 
worden belicht. In deel 5 is van Paul van Ipenburg een bijdrage opgenomen over het maken van 
papier en een fragment uit het in 1930 onder deze schrijversnaam verschenen schoolleesboekje 
Avonturen van drie jongens en een zusje. Deel 6 bevat eveneens twee stukken onder de naam Paul 
van Ipenburg, een over de Franse scheikundige/bioloog Louis Pasteur (1822-1895) en een over 
Herman Willem Daendels (1762-1818), die in de periode 1807-1810 gouverneur-generaal was van 
Nederlands-Indië. 

Hoewel in die laatste bijdrage zeker ook mededogen wordt betoond met de inheemse arbei-
ders die in opdracht van de gouverneur-generaal bij wijze van herendienst onder zware omstandig-
heden moesten meewerken aan de aanleg van de ongeveer duizend kilometer lange Grote Postweg 
over Noord-Java, kan het beeld dat van Daendels wordt gegeven niet eenduidig negatief wor-
den genoemd. Enerzijds wordt hij afgeschilderd als een hardvochtig man die veel vijanden heeft 
gemaakt, anderzijds als een onbevreesd doorzetter die, net als Jan Pieterszoon Coen (1587-1629), 
heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de kolonie: ‘Ook in zijn [Daendels’] levensboek komen 

12 ‘Een verhaal over Indië’.
13 K.J. Danckaerts e.a., Zonnebloemen : bloemlezing voor het lager onderwijs. Deel 1 t/m 6 (Groningen 1949).
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donkere bladzijden voor, zoals in het levensboek van Coen. Maar zo goed als Indië aan de goede 
eigenschappen van Coen, zo goed heeft Indië óók veel te danken aan de goede eigenschappen van 
Mr. Herman Willem Daendels.’ Door aldus twee kanten in beeld te brengen van de verrichtingen 
van Daendels in Nederlands-Indië zal Diet Kramer zich in 1949 niet hebben onderscheiden van de 
toenmalige opvattingen ten aanzien van deze gouverneur-generaal.14

Uit financiële noodzaak nam Diet Kramer ook in de jaren daarna verschillende opdrachten aan. Zo 
ging ze door met haar vertaalwerk en nam ze voor uitgeverij Hollandia de redactie op zich van de 
reeks ‘Hollandia Jeugdboeken’.15 Duidelijk is dat dergelijke opdrachten niet het werk vormden waar 
haar hart lag. Veel liever zou ze nog een roman schrijven, vertelde ze in 1949 in een interview in de 
Nieuwe Leidsche Courant: ‘Ik zou zo graag weer willen schrijven, weer een roman, maar dan zou ik 
me vrij moeten kunnen maken van ander werk en men moet nu eenmaal werken voor de kost.’ 

Een jaar later was ze in het interview met Marijke van Raephorst wat concreter over haar  plannen 
voor een nieuwe roman. Ze had zelfs al een voorlopige titel: Het vreemde bloed, ‘een boek over het 
levensrhythme’, over een meisje dat in de ontwikkeling van haar danstalent wordt tegengewerkt door 
haar achtergrond, ‘een streng gelovig gezin hier in Holland’. Hoewel de roman, voor zover bekend, nooit 
is verschenen, kan de vraag worden gesteld in hoeverre het idee voor dit verhaal een auto biografisch 
gegeven is. Immers, in het Nederlands-Hervormde middenstandsgezin waarin Diet  Kramer opge-
groeide, was haar schrijftalent een onbekend verschijnsel dat niet altijd werd begrepen. Van aperte 
tegenwerking lijkt bij de ontwikkeling van haar talent overigens geen sprake te zijn geweest.16 

Haar ambitie weer een roman te schrijven kan wellicht in samenhang worden gezien met een 
zeker verlangen om zich na de oorlog, in ieder geval vanaf 1949, ook in meer algemene zin als auteur, 
dus niet uitsluitend als schrijfster van jeugdboeken, te profileren. Dat laatste blijkt ook uit het inter-
view dat in 1950 werd opgenomen De Spiegel. Hierin werd haar gevraagd of ze door wilde gaan 
met schrijven voor ‘de rijpere jeugd’. Daarop antwoordde ze dat haar belangstelling nu anders was 
gericht. En bovendien ‘geloof ik, dat er al te veel aandacht aan de puberteit is besteed’.17 Met die 
uitspraak lijkt ze afstand te nemen van wat ze een paar jaar eerder over haar schrijfaspiraties naar 
buiten had gebracht. In 1947 had ze immers in een interview in het tijdschrift Moeder verkondigd 
dat ze altijd wel over de puberteit zou kunnen schrijven. 

De opmerking in De Spiegel doet in ieder geval vermoeden dat Diet Kramer als schrijfster ver-
schillende activiteiten wilde ontwikkelen. Was dat misschien de reden dat ze zich rond 1949 aan-
meldde als lid van de Vereniging van Letterkundigen? Die stap suggereert in elk geval dat ze niet 

14 Danckaerts e.a, Zonnebloemen 6, 43-53.
15 Na de drie boeken van Dorothy Deming verzorgde Diet Kramer in de jaren vijftig de vertaling van: Caroline Atwater Mason, De lelie 

van ons vorstenhuis (Wageningen [1950]); (samen met Peter van ’t Sant), C.H. Abrahall, Prelude (Baarn [1952]); Richard Katz, In de 
binnen landen van Brazilië (Baarn [1954]); Mary Grigs, Strootje de poes (Amsterdam [1955]); Linda Graeme, Ellen op ballet (Utrecht/ 
Antwerpen [1956]); Thyrra Ferré Bjorn, Pappa’s vrouw (Baarn 1956); (samen met C. Verlinden-Bakx), Elizabeth Goudge, Het witte 
paardje (Utrecht/Antwerpen [1957]). In de reeks ‘Hollandia Jeugdboeken onder leiding van Diet Kramer’ verschenen onder meer: L.H. 
Stronkhorst, Rik en Ries (Baarn [1951]); Martie Verdenius, Guusje Erica (Baarn [1952]); C.H. Abrahall, Prelude (Baarn [1952]); Greta 
Vollewens-Zeylemaker, Marijke’s grote avontuur op het land (Baarn [1953]); Jensen Thit, Palle’s wonderbare reizen naar het hemelruim 
(Baarn 1957).

16 [Anoniem], ‘Bekende landgenoten thuis’. Raephorst, ‘Diet Kramer’.
17 Klap, ‘Diet Kramer’. A.M.S., ‘Diet Kramer’, Moeder.
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alleen in protestants-christelijke letterkundige kringen wilde verkeren, maar deel wilde uitmaken 
van een breed literair veld, ook al lijkt ze zich toentertijd, zoals eerder vermeld in hoofdstuk 2, ervan 
bewust te zijn geweest dat ze geen bellettriste was als Simon Vestdijk en de protestants-christelijke 
auteur Arjen Miedema.18 

Enkele jaren eerder had ze zich wat dat laatste betreft ook al uitgesproken. In het interview in 
Moeder in 1947 had ze op de vraag naar haar artistieke principes geantwoord: 

Creatief wil ik, nee moet ik werken, maar [ik] leg de nadruk meer op de inhoud dan op de vorm, wat in mijn 
toekomstig werk waarschijnlijk nog sterker worden zal. Wat de vorm betreft, zal ik probeeren te bereiken, 
wat ik bereiken kan, zonder would-be originaliteit, zonder would-be “eerste plan litterair geschrijf ”, dus 
kort, krachtig en niet litterair. Als ik een deel van de jonge menschen behoeden kan voor geestelijke ver-
harding en vereenzaming is mij dat voldoende. Artistieke principes heb ik dus feitelijk niet. 

Daarmee lijkt duidelijk dat ze eerder maatschappelijke dan literaire drijfveren had, zoals ook blijkt 
uit de genoemde brief aan Risseeuw: ‘Ik lap alle literaire kritiek toch in zekere zin aan mijn laars 
omdat ik sterker en sterker voel, dat niet op dat terrein mijn mogelijkheden en verlangens liggen.’ 
Het ging haar vooral om de functie die haar werk had voor haar lezers, in het bijzonder voor jonge 
mensen. Daarom waardeert ze ook de wijze waarop Risseeuw haar werk bespreekt, laat ze hem 

18 De naam Diet Kramer komt van 1949 tot en met 1965 voor op de ledenlijsten van Vereniging van Letterkundigen (bron: LM, Archief 
Vereniging van Letterkundigen, signatuur V 03755). Brief van Diet Kramer aan P.J. Risseeuw, d.d. 16 februari 1949 (HDC, archief  
P.J. Risseeuw, collectienr. 198). 

Ten behoeve van het interview in De Spiegel werd een fotoreportage gemaakt, 1950 (foto’s: Henk Jonker/MAI).
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weten: ‘Dan… in je besprekingen doe je precies dàt wat mijn boeken nodig hebben, je wijst op 
mijn taak, op mijn mogelijkheden en je maakt jonge mensen opmerkzaam.’ Een zeker idealisme, of 
misschien zelfs zendingsdrang, zoals eveneens naar voren kwam in de voordracht die ze tijdens de 
Boekenweek 1949 hield, kan haar daarbij niet worden ontzegd.19

Bovenstaande uitspraken van Diet Kramer lijken, zoals gezegd, duidelijk te maken waar haar 
ambities als schrijfster in de eerste plaats lagen: ze wilde met haar boeken een boodschap over-
brengen, (jonge) mensen iets bijbrengen. De uitspraken kunnen echter daarnaast worden gezien 
als uiting van een zekere bescheidenheid die, zoals in de Inleiding van deze biografie is aangegeven, 
kenmerkend was voor veel vrouwelijke auteurs. Een dergelijke vorm van zelfpresentatie maakte het 
schrijfsters vaak gemakkelijker om zich staande te houden in het literaire veld. Was dat laatste ook de 
reden dat Diet Kramer zich openlijk afkeerde van wat zij noemde ‘eerste plan litterair geschrijf ’, en 
zich dus als schrijfster op het tweede plan zette? Wilde ze zich daarmee indekken tegen de literaire 
kritiek? In dat verband is ook haar opmerking dat ze die kritiek aan haar laars lapte, betekenisvol. 
Een en ander lijkt te worden bevestigd door wat ze een paar jaar later in ‘Kort geding’ zou schrijven. 
In deze terugblik op haar leven noteerde ze, zoals vermeld in hoofdstuk 4, dat ze geen recensies 
las en dat ze bescheiden deed om mondelinge kritiek te vermijden.20 Aldus blijkt uit verschillende 
uitspraken die Diet Kramer eind jaren veertig, begin jaren vijftig deed over haar schrijverschap dat 
ze zich enerzijds bewust was van haar plaats in het literaire veld en dat ze anderzijds weloverwogen 
lijkt te hebben gekozen voor een bescheiden opstelling om zich in dit veld handhaven. 

Bij het effect dat Diet Kramer blijkbaar voor ogen stond met haar werk, lijkt, zoals hierboven is 
aangegeven, sprake te zijn geweest was een zeker idealisme of zelfs zendingsdrang. Een verzoek om 
als een soort evangeliste werkzaam te zijn lijkt Diet Kramer in die tijd ook te hebben gehad vanuit 
de gereformeerde kerk. Aan Risseeuw deed ze verslag van het bezoek dat ze had gehad van twee 
ouderlingen – ‘twee heel vreemde, maar wel prettige en zeer ernstige mensen’ – die haar hadden 
gevraagd ‘een soort vooruitgeschoven post in de wereld’ te bekleden. De gedachte daarbij was om 
het bezoeken van wereldse geneugten, zoals theater en bioscoop, te combineren met ‘werken… voor 
buiten-kerkelijken’. Het idee vond ze ‘niet gek’, maar de ouderlingen en Diet Kramer waren niet 
tot een plan gekomen waarin ze zich alle drie hadden kunnen vinden. Er werd ‘toch nogal hevig 
getransigneerd [sic!] met principes en consequenties als ik me niet vergis’, schrijft ze. Zelf was ze 
van mening dat ze zo’n taak alleen maar goed zou kunnen uitoefenen als ze midden in de wereld 
zou staan.21 

Aannemelijk is dat Diet Kramer regelmatig brieven van lezers ontving. Een van hen was S. (Sylvia) 
Philips-van Lennep (1905-1992) – echtgenote van Frits (Frederik Jacques) Philips (1905-2005), 
toenmalig directielid van het Philips concern. Zij liet Diet Kramer in april 1950 weten dat ze ‘een 
van de meest geliefde schrijfsters van onze acht kinderen’ was. Zij en haar man hadden, ‘op  verzoek 

19 A.M.S., ‘Diet Kramer’, Moeder. Brief van Diet Kramer aan P.J. Risseeuw, d.d. 16 februari 1949 (HDC, archief P.J. Risseeuw, collectie-
nr. 198, Amsterdam).

20 ‘Kort geding’ (DM).
21 Brief van Diet Kramer aan P.J. Risseeuw, d.d. 16 februari 1949 (HDC, archief P.J. Risseeuw, collectienr. 198).
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van onze rijpere jeugd’ enkele boeken van Diet Kramer ‘geboeid en geroerd’ gelezen en met de 
 jongere kinderen meegenoten van ‘Lodewijk en andere verhalen’. 

De brief ging vergezeld van een exemplaar van het door Sylvia Philips uit het Engels vertaalde 
boekje Waar zij recht op hebben, dat over kinderen tot ongeveer zestien jaar gaat.22 Ze stuurde Diet 
Kramer de uitgave toe vanwege het ‘grote begrip van en Uw diepe belangstelling voor alles wat het 
leven van de jeugd betreft’. Als persoonlijke toelichting op het geschenk voegde ze nog toe: 

Wij zijn dankbaar, dat wij thuis de ervaring hebben dat ook voor de oudere kinderen (20 – 19 – 17½) het 
gezamenlijk luisteren naar God in de familiekring elke keer weer de oplossing heeft gebracht voor de on-
vermijdelijke problemen van die leeftijd (en van mijn man en mij!), zowel de persoonlijke als voor degene, 
die het gevolg zijn van het samenleven in een groot gezin. 

In een P.S. vroeg de briefschrijfster tot slot ‘om mij vooral niet te bedanken voor ontvangst’ van het 
boekje. Liever zou ze de mening van Diet Kramer over de uitgave horen. 

Aan dat verzoek moet uitgebreid zijn voldaan, want op 16 mei reageerde Sylvia Philips verheugd 
op een lange brief die Diet Kramer haar 12 april had gestuurd. Die vreugde betrof niet alleen het 
positieve oordeel over het toegestuurde boekje, maar vooral ‘iets dat [Sylvia Philips-van Lennep] 
“het persoonlijk gesprek” zou willen noemen. Van weerskanten hebben we elkaar even “geraakt”. 
Uw hartekreet over het kind dat lijdt is ook mij uit het hart gegrepen. En dan zou ik het kind 
zeker tot zijn 21ste een kind willen noemen!’ Uitvoerig benoemt Sylvia Philips daarbij wederom 
het feit dat zowel zij als hun kinderen hun problemen kunnen voorleggen aan God: ‘Ongetwijfeld 
is dan ook het heerlijkste van het zelf-luisteren naar God het gevoel dat we nu niet meer hulpeloos 
 behoeven te staan tegenover lijden – of het nu lijden van volwassenen of kinderen is.’ 

Dergelijke woorden getuigen niet alleen een diepe geloofsbeleving, maar doen ook, vooral door 
de vertrouwelijke toon van de brief, veronderstellen dat de briefschrijfster in Diet Kramer een ziels-
verwante zag. Dat blijkt ook uit het vervolg van haar brief. Sylvia Philips schrijft dat ze het gevoel 
heeft dat er een ‘grote taak’ op Diet Kramer wachtte, juist omdat die haar boeken schreef ‘om mee 
te bouwen aan de kinderziel’. Ze stelt zich daarbij voor hoe Diet Kramer voor het schrijven van 
een boek ‘dat duizenden en duizenden jonge mensen, allereerst in Nederland maar ongetwijfeld, 
vertaald, ook in andere landen de weg kan wijzen naar geluk’, zich zou kunnen laten inspireren door 
een verblijf van een week te midden van jongeren van ‘alle standen en rassen’. Dat laatste zou moge-
lijk zijn via de ‘rondtrekkende universiteit’ waaraan haar oudste dochter studeerde, ‘the College of 
the Good Road’, die ‘de jeugd traint om de wereld een betere weg te wijzen’. In aansluiting daarop 
nodigt ze Diet Kramer uit om tien dagen aanwezig te zijn bij de conferentie van de Morele Her-
bewapening – Frits en Sylvia Philips zijn in die jaren nauw betrokken bij deze beweging – in het 
Zwitserse Caux sur Montreux, waarin ook ‘deze jeugd’ een belangrijk aandeel zal hebben. Omdat 
ze zich kan indenken dat de reiskosten Diet Kramer niet ‘conveniëren’, wil zij deze graag op zich 

22 Waarschijnlijk betreft het de uitgave Peggy Langcroft, Waar zij recht op hebben (Utrecht 1950).
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nemen. In handschrift is onder de getypte brief nog de vraag gezet of Sylvia Philips op 24 mei [1950] 
Diet Kramer een bezoekje zou kunnen brengen als ze toch in Den Haag was.23

De brieven van Diet Kramer aan Sylvia Philips-van Lennep zijn, voor zover bekend, niet bewaard 
gebleven. Op grond van de beschikbare brieven van Sylvia Philips aan Diet Kramer alsmede uit-
spraken van Diedie en Lex Muller kan echter worden vastgesteld dat er vanaf april 1950 enkele jaren 
een intensief contact was tussen Diet Kramer en Sylvia Philips-van Lennep. Al gauw werd in de 
brieven de aanhef ‘Zeer geachte Mevrouw Muller’ dan ook vervangen door ‘Lieve Mevrouw Muller’. 

In het contact tussen beide vrouwen vallen enkele zaken op. Allereerst lijkt Sylvia Philips-van 
Lennep verschillende pogingen te hebben gedaan om Diet Kramer te bewegen tot een actieve 
rol bij de Morele Herbewapening, zoals al blijkt uit haar eerste brief, d.d. 1 april 1950. In haar 
brief d.d. 5  juni 1950 probeerde ze vervolgens een ontmoeting te arrangeren tussen haar oudste 
 dochter Digna, die eveneens betrokken was bij de organisatie, en Diet Kramer: ‘Juist waar de jeugd 
zo Uw belangstelling heeft, slaat U hierbij eigenlijk twee vliegen in één klap: jeugd en Morele 
 Herbewapening.’ Uiteindelijk lijkt van een dergelijke ontmoeting niets te zijn gekomen – Digna 
Hintzen-Philips heeft er in ieder geval geen herinneringen aan. Ook is niet waarschijnlijk dat Diet 
Kramer concreet iets heeft gedaan voor de Morele Herbewapening. Bij haar kinderen zijn dergelijke 
activiteiten onbekend, terwijl hiervoor ook geen aanwijzingen zijn in het archief van de Morele 
Herbewapening. Wel komt de Morele Herbewapening op een positieve manier aan de orde in de 
onvoltooide roman Laten we eerlijk zijn!, die verderop in dit hoofdstuk wordt besproken.24 

Een tweede opvallend aspect in het contact tussen Diet Kramer en Sylvia Philips-van Lennep 
is het feit dat Diet Kramer verschillende malen haar zorgen aan haar bewonderaarster heeft voor-
gelegd, niet alleen wat betreft haar fysieke en geestelijke conditie, maar vooral ook de financiële 
moeilijkheden waarmee ze te kampen had. Het lijkt erop dat dit laatste vergezeld ging van een con-
crete vraag om hulp. Uit haar brief d.d. 18 juli 1950 blijkt namelijk dat Sylvia Philips-van Lennep 
– na overleg met haar echtgenoot – reageerde op een ‘verzoek’ van Diet Kramer dienaangaande. 
Die reactie kan buitengewoon genereus worden genoemd. Zo schonk het echtpaar Philips Diet 
Kramer in juli 1950 vijfhonderd gulden, zodat die ter wille van de aankoop van een woning niet de 
‘studiebeurs van Uw zoon’ hoefde te belenen. En een half jaar later zegden ze haar een bij notariële 
akte vastgelegde lijfrente toe, die inhield dat er gedurende twee jaar maandelijks een bedrag van 

23 De sociaal-religieuze beweging Morele Herbewapening, oorspronkelijk Oxford Groep geheten, was een initiatief van de Amerikaanse 
lutherse predikant Frank Buchman (1878-1961). Aanvankelijk lag de nadruk op persoonlijke religieuze verandering en bekering. Door 
de oorlogsdreiging kreeg de beweging een meer sociaal aspect dat onder meer tot uiting kwam in een pleidooi voor militaire ontwapening 
en campagnes voor morele herbewapening. Na de Tweede Wereldoorlog richtte de beweging zich op verzoening en wederopbouw in 
Europa. Vanaf de jaren vijftig breidde de Morele Herbewapening zich uit en kwamen er elders in de wereld ook centra. Sindsdien zijn 
tal van activiteiten ontwikkeld op het gebied van vrede, integratie, ethiek, het tegengaan van corruptie en de opbouw van democratische 
samenlevingen. Daarbij is de naam Morele Herbewapening in 2001 gewijzigd in Initiatives of Change. Vanaf het begin is de leidende ge-
dachte dat er een sterk verband is tussen persoonlijke en maatschappelijke verandering. Sinds de jaren vijftig ontmoeten sympathi santen 
van de beweging uit de hele wereld en uit alle rangen, standen en geloofswerelden elkaar jaarlijks in een conferentiecentrum in Caux 
(bronnen: http://www.protestant.nu/Encyclopedie/tabid/359/Page/morele%20herbewapening/Default.aspx en http://www.iofc.nl/
geschiedenis; geraadpleegd 13 mei 2016). Over de betrokkenheid van Frits en Sylvia Philips-van Lennep bij de Morele Herbewapening, 
zie: http://www.iofc.nl/node/863; geraadpleegd 15 mei 2016. 

24 Er zijn zeven brieven van Sylvia Philips-van Lennep aan Diet Kramer uit de periode april 1950 – maart 1951 bewaard gebleven (LeM). 
Interview Diedie, Lex en Ingrid Muller, d.d. 14 september 2012. E-mail Digna Hintzen-Philips, d.d. 27 oktober 2012. In het archief van 
de Nederlandse Stichting Initiatives of Change (NSIC) te Den Haag is geen materiaal aanwezig dat wijst op activiteiten van Diet Kramer 
ten behoeve van de Morele Herbewapening (met dank aan Digna Hintzen-Philps en Lotty Wolvekamp). 
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83 gulden op de rekening van Diet Kramer zou worden overgemaakt. Om twee redenen hoefde die 
zich, aldus Sylvia Philips-van Lennep, niet bezwaard te voelen over deze vrijgevigheid. In de eerste 
plaats omdat zij en haar man zich geen bezitters van hun geld voelden maar rentmeesters. ‘Als men 
het geld op de wereld gaat zien als Gods bezit, is er toch niets pijnlijks in om het aan te nemen?’ 
Daarbij moest Diet Kramer zich er ook zeker van bewust zijn dat God hen met elkaar in contact had 
gebracht en ook degene was geweest die Diet Kramer ‘de gedachte en de moed [had] gegeven om 
mij te schrijven’. Als tweede argument dat Diet Kramer zich niet bezwaard hoefde te voelen beriep 
Sylvia Philips-van Lennep zich op een nieuwe regeling, die een belastingvrijstelling inhield voor 
bedragen die zij als lijfrente aan anderen zouden verstrekken. 

Behalve uit de financiële steun blijkt de welwillendheid van het echtpaar Philips ten opzichte 
van Diet Kramer en haar kinderen ook uit het feit dat zij verschillende keren op ‘De Wielewaal’, het 
landgoed van de familie Philips, werden uitgenodigd voor een logeerpartij tijdens vakanties. Diedie 
en Lex Muller herinneren zich de grote luxe waarmee ze dan in aanraking kwamen. Zo was er een 
zwembad en veel personeel. Diet Kramer ging er volgens hen ook wel eens in haar eentje logeren. 
Dan zorgde tante Pietje voor hen. Al met al lijkt de vaststelling van Digna Hintzen-Philips dat haar 
moeder een poos een soort reddingsboei voor Diet Kramer is geweest, zeker gerechtvaardigd. In 
de bewaard gebleven brieven herkent Digna Hintzen tevens haar moeders gedrevenheid voor de 
Morele Herbewapening alsmede haar grote bereidheid om mensen in moeilijke omstandigheden 
te helpen.25

25 Interview Diedie, Lex en Ingrid Muller, d.d. 14 september 2012. Interview Digna Hintzen-Philips, d.d. 23 juni 2016.

Logeren bij de familie Philips op landgoed De Wielewaal, 1952; middelste van de tweede rij: Diet Kramer (LeM).
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Duidelijk is dat Diet Kramer eind jaren veertig, begin jaren vijftig zonder twijfel bekendheid als 
schrijfster had. Haar boeken werden herdrukt en ze was betrokken bij tal van activiteiten. Daar-
bij werkte ze hard aan vertaal- en redactieopdrachten en hoopte ze een nieuwe roman op stapel 
te  zetten. Het lijkt er echter op dat ze regelmatig te veel hooi op haar vork nam, wat ten koste 
ging van haar gezondheid, die toch al niet optimaal was door de nasleep van de ontberingen in de 
inter neringskampen. Op verschillende momenten speelde bijvoorbeeld de ‘lamme beri-beri’ op, dan 
weer had ze last van steenpuisten, een aanhoudende verkoudheid of een ander lichamelijk ongemak. 
Op dergelijke momenten moest ze gas terugnemen. Dat was bijvoorbeeld het geval in november 
1949. Aan Risseeuw schreef ze dat ze er niet meer tegenop kon en dat de dokter haar ten sterkste 
had geadviseerd ‘het hele gevalletje o.a. schrijfmachinelamp, schrijfpapier, en machine, etc, etc, bij 
elkaar te pakken en “naar onbekende bestemming” te vertrekken om een week of 2, misschien ook 
maar 10 dagen hard en rustig te kunnen werken’. Bovendien had de arts haar de opdracht gegeven 
’s ochtends vroeg te werken, ’s middags te rusten en ’s avonds vroeg naar bed te gaan. ‘Dus…. een 
volkomen isolement. Ik trek ergens in een hotel, zodat ik die éne keer eens helemaal geen zorg aan 
m’n kop heb, maar wat je noemt van “de goede service” kan genieten.’ 

Het is haar bedoeling vooral te werken aan de opdrachten ‘voor Z en K’, ongetwijfeld uitgeverij 
Zomer & Keuning waarvoor ze vertaalwerk deed. Dat werk bracht overigens nogal wat onrust met 
zich mee. Ze schrijft: ‘Het is voor mij goed betaald “stukwerk” en als ik er langer over doe of héél 
erg lang, zoals nu, dan wordt het steeds slechter betaald en dan maakt het me humeurig en bedrukt.’ 
Voor haar kinderen vond ze het vervelend dat ze een poosje weg zou zijn, maar ze ging ervanuit 
dat ze het wel zouden begrijpen. ‘Als ik een vierde of vijfde deel per dag doe van datgene wat ik zou 
kunnen doen, word ik min of meer rebels, driftig en krijg ik een afkeer van alles. En dat is voor de 
kinderen zeker niet goed.’26 

Die laatste opmerking lijkt een aanwijzing dat Diet Kramer toentertijd bepaald niet gemakkelijk 
was voor haar omgeving als ze onder druk stond en/of niet de taak kon volbrengen die ze zichzelf 
had gesteld, en dat ze zich hiervan ook bewust was. Overigens is aannemelijk dat de spanningen 
waaraan ze in die periode blootstond niet alleen werden veroorzaakt door een opeenhoping van 
opdrachten. Financiële kwesties alsmede de krappe behuizing in de Bankastraat zullen hieraan even-
eens hebben bijgedragen. Daarnaast gebeurde er in de familie – zowel in als buiten de directe huise-
lijke kring – het nodige dat een rol kan hebben gespeeld bij de druk die Diet Kramer regelmatig 
ervoer. In haar brief aan Risseeuw noemt ze wat dat betreft ‘ziekten èn verjaardagen èn (…) visites 
en brieven, waarop je wel moest antwoorden’ als bron van onrust.27 Een aantal van deze summier 
aangegeven kwesties kan nader worden benoemd. 

Privéperikelen
Een van de gebeurtenissen in de familiekring die een negatieve invloed kan hebben gehad op de 
psychische gesteldheid van Diet Kramer is het overlijden van haar moeder. Uit het levensverhaal van 
Jan Kramer is op te maken dat de dood van Jacoba Kramer-Ipenburg niet geheel onverwacht kwam. 

26 Brieven aan P.J. Risseeuw, d.d. 18 november 1949 en 14 februari 1950 (HDC, archief P.J. Risseeuw, collectienr. 198).
27 Brief van Diet Kramer aan P.J. Risseeuw, d.d. 18 november 1949 (HDC, archief P.J. Risseeuw, collectienr. 198).
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Op 3 juli 1949 noteerde hij dat hij van zijn broer Kees een brief had gehad met de mededeling dat 
‘oma Kramer’ het minder goed maakte. De dokter had erop geattendeerd dat ze ‘op het ergste’ moes-
ten zijn voorbereid, maar het kon ook nog wel een poos duren, ‘want haar belangstelling voor alles 
wat om haar heen gebeurt is nog zó groot, dat dit het hart eigenlijk aan de gang houdt’. Jan Kramer 
veronderstelde dat zijn moeder ‘wel een heel gezonde en sterke vrouw [moet] zijn geweest om na 
al haar zorgen en zwoegen nog zoo’n hoge leeftijd te kunnen bereiken’. Hij hield dan ook rekening 
met de mogelijkheid dat ze ‘voor de zoveelste keer’ weer zou opknappen, omdat ze ‘ondanks alles 
nog honderd uit praat’. Dat gebeurde echter niet. De 81-jarige Jacoba Kramer stierf in de nacht van 
20 op 21 juli 1949 in de ‘Ziekenverpleging op de Prinsengracht in Amsterdam’. Op maandag 25 juli 
1949 werd ze begraven.28

Onbekend is hoe Diet Kramer op het overlijden van haar moeder heeft gereageerd. Wel is zeker 
dat ze aanwezig is geweest bij het sterfbed en nog veel met haar moeder heeft gepraat, zoals blijkt 
uit de brief die ze een jaar later aan haar vriendin Riek Bakker-Dik schreef. Daarin noemt ze ook de 
doodsoorzaak, een versleten hart, waardoor Jacoba Kramer-Ipenburg het erg benauwd had gehad. 
En net als haar broer memoreert Diet Kramer de heldere geest van haar moeder, ‘terwijl ze toch 
zwaar onder de morfine zat’.29 Welke gevoelens ze bij en na het overlijden had gehad, schrijft ze haar 
vriendin echter niet. Onberoerd zal het haar niet hebben gelaten en wellicht kwamen er ook veel 
herinneringen boven aan haar jeugdjaren. Of die herinneringen onverdeeld positief waren, valt te 
betwijfelen. De verstandhouding met haar moeder lijkt immers niet zo goed geweest te zijn, zoals ook 
is gebleken uit hetgeen Diet Kramer aan Peter van ’t Sant schreef over de inwoning bij haar moeder.

Een kwestie die in het najaar van 1949 speelde, was de besluitvorming over de herbegrafenis 
van Wim Muller. Uit correspondentie blijkt dat Guus Muller, die toentertijd in Indonesië woonde, 
wat dat betreft het voortouw nam en dat Diet Kramer instemde met hetgeen hij had besloten. Dat 
besluit betrof het overbrengen van het lichaam naar een van de erevelden, wat ook werd geadviseerd 
door een medewerker van de ‘Gravendienst II F’ van het KNIL, omdat er bij het graf in Ambarawa, 
waarvan het beheer in particuliere handen was, kans was op verwaarlozing. Aannemelijk is dat het 
overleg hierover bij Diet Kramer emoties opriep. ‘Het is en blijft altijd een verdrietige geschiedenis 
over die dingen te spreken en te schrijven (althans voor mij en ik vermoed ook voor jullie allemaal 
(…)’, schreef ze aan Guus. Overigens hechtte ze volgens eigen zeggen meer aan ‘een levende herinne-
ring’ aan haar man dan aan een graf.30 

Zoals uit de correspondentie met Sylvia Philips-van Lennep blijkt, speelde in deze periode ook de 
aankoop van een eigen woning. Ongetwijfeld zal dit Diet Kramer eveneens hebben bezig gehouden 
en de financiële kant ervan zal haar de nodige hoofdbrekens hebben gekost. Aan Risseeuw schreef 
ze er in februari 1950 over. Ze wilde dat jaar eigenlijk wel de kinderen meenemen naar de Pinkster-
conferentie in Woudschoten, maar daarbij had ze ook aarzelingen, ‘want het is dan zo duur en we 
sparen nu natuurlijk voor “ons flatje” dat eind van ’t jaar wel klaar zal zijn’.31 

28 Levensverhaal Jan Kramer (EVK).
29 Brief van Diet Kramer aan Riek Bakker-Dik, d.d. 7 augustus 1950 (RB).
30 Brief van Diet Kramer aan Guus Muller, d.d. 2 oktober 1949, en brief van het Hoofd van de Gravendienst II F aan Guus Muller, d.d. 

6 oktober 1949 (GeM). Wim Muller werd bijna twee jaar later herbegraven; zie ook bladzijde 332, noot 95.
31 Brief van Diet Kramer aan P.J. Risseeuw, d.d. 14 februari 1950 (HDC, archief P.J. Risseeuw, collectienr. 198).
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En dan was er steeds weer het gepieker over zichzelf in relatie tot het geloof en de kerk waartoe 
ze behoorde. Ze schreef Risseeuw dat ze had overwogen om de kerk, te weten de Gereformeerde 
Kerk van ’s-Gravenhage-Oost, te verlaten en dat ze hierover per brief contact had opgenomen met 
dominee Hoekstra, omdat ze niet ‘de juiste weg kende om dit te doen’. Daarbij had ze verschillende, 
tegenover Risseeuw niet nader aangeduide, redenen genoemd. Hoekstra had haar onmiddellijk 
gebeld, ‘nogal verslagen’, niet zozeer omdat ze ‘weg’ wilde maar vanwege de redenen die ze ‘nuchter’ 
op papier had gezet en ‘die hij als waarheid accepteerde en zelf ook voelde’. Daarna had Diet Kramer 
een gesprek met hem gehad, waar ze erg blij mee was. Het had haar doen inzien – en dat had ze hem 
ook beloofd – dat ze voorlopig geen beslissingen moest nemen aangaande de kerk, juist omdat ze zo 
moe was en ze ‘de dingen misschien niet gans en al recht’ zag. Ze had overigens nog andere redenen 
om terug te komen op haar plan uit de kerk te stappen: 

Critiseren en weglopen is heel wat makkelijker dan critiseren en blijven en de weg van de minste weerstand 
lokt me nooit aan. Dan nog… ik zou erg eenzaam worden, want ik zou zeker niet zo gauw lid worden van 
een andere Kerk, welke dan ook.32 

32 Brief van Diet Kramer aan P.J. Risseeuw, d.d. 14 februari 1950 (HDC, archief P.J. Risseeuw, collectienr. 198).

In 1951 werd Wim Muller herbegraven op het Nederlands ereveld Menteng Pulo te Jakarta (GeM).
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Deze ontboezemingen aan Risseeuw doen vermoeden dat lidmaat zijn van de kerk haar dan wel een 
zeker houvast bood – een soort remedie tegen eenzaamheid – maar ook dat ze kritiek had op de 
gang van zaken in de kerk waartoe ze behoorde. Over de aard van die kritiek liet ze zich niet uit. Wel 
is bekend dat ze in maart 1951 overstapte van de Gereformeerde Kerk van ’s-Gravenhage-Oost naar 
de Gereformeerde Kerk van ’s-Gravenhage-West. Deze stap lijkt echter vooral in verband te kunnen 
worden gebracht met de verhuizing naar de Tortellaan 30, die verderop in deze paragraaf nog aan 
de orde zal komen.33 

Maar het meest ingrijpende dat zich in deze periode voordeed, was naar alle waarschijnlijkheid 
het feit dat Peter van ’t Sant ernstig ziek werd. Zoals gezegd had zij in het interneringskamp tuber-
culose gehad. Daardoor waren haar longen in slechte conditie gebleven en in juli 1950 bleek de 
ziekte opnieuw de kop op te steken. Genezing was mogelijk, maar daarvoor moest ze wel een jaar 
kuren in het Nederlandse sanatorium in Davos. In de weken voor haar vertrek naar Zwitserland lag ze 
volkomen geïsoleerd in de kamer van Diedie, waarbij ze verzorgd werd door Diet Kramer. Vanwege 
het besmettingsgevaar werden alle huisgenoten doorgelicht en vervolgens werden  Diedie en Lex 
uit logeren gestuurd – mogelijk naar de familie Philips in Eindhoven. In verschillende  brieven uitte 
Diet Kramer haar zorgen erover aan Piet Risseeuw. Die betroffen in de eerste plaats haar vriendin: 

Arme Pietje, ze doet zo haar best, maar ze is zo verdrietig. Pim zal haar wel eens kunnen opzoeken en ik 
hoop met Kerst te gaan…. Maar je ligt daar al die angst en ellende toch maar alleen te verwerken. En voor 
haar is het al de tweede keer. Nee, een zorgeloos bestaan zonder verlies is dat in de laatste jaren niet geweest. 
Maar we proberen flink te zijn en Piet beschikt over een enorme fighting spirit. Dat is zeer veel in dit geval.

Over wat de ziekte van haar vriendin voor haarzelf betekende, schreef Diet Kramer eveneens aan 
Risseeuw: ‘Je mist je kameraad van alle dag, je bent bang dat het misgaat. Er zijn nu natuurlijk ook 
veel geldzorg[en]. En van werken kan in de eerste weken niets komen en daarna zal ik wel moe zijn… 
als Pietje weg is.’ Ze moesten het maar ‘overlaten aan een andere hand’, schreef Diet Kramer ook. 
Er zou wel ‘een weg en leiding’ in zitten, daarmee verwijzend naar een zeker Godsvertrouwen. Aan 
haar vriendin Riek Bakker-Dik liet ze weten dat ze blij was dat ze voor ‘Pietje’ kon zorgen, omdat 
die haar ‘onder dergelijke omstandigheden nooit in de steek zou laten, dat deed ze ook niet toen ik 
met typhus in het kamp lag en besmettelijk was’. Enig schuldgevoel kan derhalve ook een rol hebben 
gespeeld bij de zorg die Diet Kramer aan haar vriendin verleende.34 

Door de ziekte van Peter van ‘t Sant leefde Diet Kramer in elk geval een poos nogal geïsoleerd. 
Zelf gebruikte ze er de term ‘besloten’ voor. Om haar gevoel erbij te verduidelijken haalde ze tegen-
over Risseeuw een regel aan van de dichter Gerard Bruning (1890-1926): ‘Ik ben moe en tuss[ch]en  
muren’. De verzorging van haar vriendin kostte haar veel tijd en energie, vooral ook omdat Peter van 
’t Sant bij de tuberculose nog een lichte bronchitis en pleuritis kreeg, wat ernstige benauwdheid tot 
gevolg had. 

33 Attestatie van De Raad der Gereformeerde Kerk van ’s-Gravenhage-Oost, d.d. 15 maart 1951 (LeM).
34 Brieven aan P.J. Risseeuw, d.d. 9 juli [1950] en 19 juli 1950 alsmede een ongedateerde brief (HDC, archief P.J. Risseeuw, collectienr. 198). 

Brief van Diet Kramer aan Riek Bakker-Dik, d.d. 7 augustus 1950 (RB).
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Enige rust kreeg Diet Kramer nadat haar vriendin op 4 september met het zogenaamde tbc-trans-
port naar Davos was getrokken. Maar zonder zorgen was ze zeker niet, omdat de toestand van Peter 
van ’t Sant zeer ernstig was en de noodzakelijke operatie voorlopig moest worden uitgesteld. Vóór 
alles hoopte ze dat haar gezin niet voor de tweede keer uit elkaar zou worden geslagen. Bovendien 
was ook de gezondheid van Diet Kramer verre van optimaal. Ze was negentien pond afgevallen en 
‘radicaal knock-out’, schreef ze Risseeuw. Mentaal lijkt ze zich evenmin sterk te hebben gevoeld. ‘Als 
je naar me wijst, grien ik al.’ Huisarts Veen, die om de dag langs kwam, vond dat ze die nervositeit 
eerst moest overwinnen voor ze zich weer onder vrienden zou begeven. Hij raadde haar aan veel 
alleen te zijn ‘met goede boeken en goede muziek en met de kinders’. Het lijkt erop dat ze dat advies 
ter harte nam, want ze liet Risseeuw weten weinig buiten te komen en veel rust te nemen. Wel was ze 
bezig met het treffen van voorbereidingen voor de geplande verhuizing in november, maar nu Peter 
weg was, had ze daar totaal geen plezier meer in.35 

En of de ellende nog niet genoeg was, moest Diet Kramer in oktober 1950 zelf worden geope-
reerd aan een van haar voeten in verband met een gebroken middenvoetsbeentje en hamertenen. 
Dat betekende een verplichte rust van zeker tien dagen en een poos loopgips. Pim en een zuster van 
Peter van ’t Sant namen in die tijd de zorg voor de kinderen op zich.

Ze was net goed en wel hersteld van de operatie en weer enigszins op de been toen in november 
1950 de verhuizing – volgens Diet Kramer ‘een nachtmerrie’ doordat ze zich zo miserabel voelde – 
naar Tortellaan 30 voor de deur stond. Diet Kramer en Peter van ’t Sant hadden op dit adres, gelegen 
in de beter gesitueerde Haagse Vogelwijk, de benedenverdieping van een etagewoning met bijbe-
horende zolder gekocht, bij elkaar zes kamers. Op de begane grond was een L-vormige huiskamer, 
een grote en een kleine slaapkamer, een keuken en badkamer alsmede een tuin; op zolder waren nog 
drie slaapkamers. Een en ander betekende een aanzienlijke verbetering van de woonsituatie, waarbij 
een van de kamers beneden de zo door Diet Kramer verlangde werkkamer zal zijn geweest.36

Hoewel haar zuster Johanna in de verhuisperiode kwam helpen, moest Diet Kramer zelf ook 
veel sjouwwerk doen bij de verhuizing, wat het herstel van haar voet niet ten goede kwam. Het 
gevolg was dat de voet langdurig moest worden behandeld en dat het noodzakelijk was een hulp 
in huis te nemen. Die werd gevonden dankzij kennissen uit het voormalige Nederlands-Indië. Een 
maand lang werd Diet Kramer bijgestaan door een verpleegster – ‘een erg prettige vrouw, iets jonger 
dan ik en ook uit Indië’– die ook kookte en verstelwerk deed.37 

Schrijven lijkt in deze periode ver van haar af te hebben gestaan. Dat blijkt in ieder geval uit een 
brief aan Risseeuw, waarin ze reageerde op zijn verzoek om uit hoofde van haar schrijverschap haar 
handtekening ergens onder te zetten – wááronder is niet bekend. Ze antwoordde dat ze hiervan 

35 Brief van Diet Kramer aan P.J. Risseeuw, d.d. 22 augustus 1950 en een ongedateerde brief [ca. 18 september 1950] aan P.J. Risseeuw 
(HDC, archief P.J. Risseeuw, collectienr. 198).

36 E-mail Diedie Muller, d.d. 12 juli 2015. Mogelijk maakte de woning van Diet Kramer in de Tortellaan deel uit van flatgebouw ‘Vogelwijk’, 
dat destijds met Rijksfinanciering is gebouwd (Advertentie A.J. Boon’s Bouwbedrijf, Algemeen Handelsblad, 22 april 1950). Brief van 
Diet Kramer aan P.J. Risseeuw, d.d. 19 november 1950 (HDC, archief P.J. Risseeuw, collectienr. 198). 

37 Ongedateerde [vermoedelijk eind november 1950] brief van Diet Kramer aan P.J. Risseeuw (HDC, archief P.J. Risseeuw, collectienr. 198).
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afzag: ‘Schrijfster ben ik momenteel niet meer, noch voor mezelf noch voor anderen en ik wil me 
voorlopig nergens mee bemoeien. Ik moet een poos betijen. En mijn eigen plaats weer vinden.’38

Die eigen plaats vond ze niet direct terug. Uit brieven aan Risseeuw blijkt namelijk dat Diet 
Kramer in het voorjaar van 1951 in een niet bij naam genoemde kliniek een slaapkuur onderging – 
mogelijk in verband met haar nervositeit – en dat ze in die periode een zenuwontsteking in de hals-
wervels opliep.39 Bovendien verdroegen haar ingewanden de medicijnen niet – ‘kampbuik  noemen 
wij Indischmensen dat’. Na opname in kliniek en ziekenhuis was ze een poosje thuis, maar van her-
stel was nog geen sprake. Ze bleef ziek en koortsig. Vervolgens logeerde ze in de zomer van 1951 een 
poos elders – niet duidelijk is wat haar verblijfplaats was – wat haar goed deed. Ze kwam tot rust 
en begon zelfs weer te schrijven. Daartoe huurde ze een schrijfmachine waarna ze een ‘honden boek’ 
afmaakte – vermoedelijk Lodewijk de mensenredder dat in 1951 verscheen – en een opzet voor een 
roman maakte. Van die laatste zette ze bovendien het eerste hoofdstuk ‘in de grondverf ’. In het 
najaar hoopte ze het boek te voltooien. Dat leek haalbaar nu er thuis geen ‘vreemde hulp’ meer 
nodig was en zij en Diedie samen het huishouden zouden doen, schreef ze in juni 1951. Het liep 
echter weer anders. Een paar maanden na dit epistel blesseerde ze bij het uitlaten van de hond haar 
enkel – twee gescheurde banden – waardoor ze wederom afhankelijk was van hulp, onder meer van 

38 Ongedateerde [vermoedelijk eind november 1950] brief van Diet Kramer aan P.J. Risseeuw (HDC, archief P.J. Risseeuw, collectie-
nr. 198). Haar naam stond overigens een jaar later wel onder een verklaring van 87 Nederlandse schrijvers die er vanwege de  voortdurende 
oorlogsdreiging bij alle Nederlandse kunstenaars op aandrongen hun invloed aan te wenden ter bevordering van de noodzakelijke 
 besprekingen tussen ‘vertegenwoordigers van de grote mogendheden’. Ook riepen zij de gezamenlijke Nederlandse intellectuelen op 
‘niets onbeproefd te laten om de krachten van de vrede over de gehele linie te doen zegevieren’ (bron: De Waarheid : Volksblad voor 
Nederland, 22 oktober 1951).

39 Een slaapkuur was in de jaren vijftig een veel gebruikte behandelingsmethode bij depressies (bron: Gerben Hellinga (* 1938), e-mail d.d. 
10 juli 2016). Hellinga is psychiater (in ruste) en werkte van 1975 tot 1989 als psychotherapeut, waarbij hij zich vooral richtte op de 
behandeling van mensen met persoonlijkheidsstoornissen. In de periode 1989-1999 was hij tevens A-opleider Psychiatrie bij de psychia-
trische inrichting ‘Zon en Schild’ te Amersfoort. Daarnaast was hij hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Psychiatrie. Hij is onder meer 
auteur van Lastige lieden : Een inleiding over persoonlijkheidsstoornissen (Amsterdam 1999), waarvan in 2007 de vijfde druk verscheen.

 Een verkleedpartij aan de Tortellaan (LeM).

 In de Tortellaan was weer ruimte voor een hond (LeM).
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haar zuster Johanna, die een poos bij haar kwam logeren. Die logeerpartij verliep bepaald niet zon-
der spanning. In de ogen van Diet Kramer beschouwde Johanna, met wie ze volgens eigen zeggen 
totaal niet kon opschieten, haar ‘nog steeds als 16 en mijn kinderen minstens als even oud als hun 
moeder. Met veel moeite en met veel zelfbeheersing van mijn kant werd het geen ruzie. Maar toen 
ze eerverleden week weg was, was het alsof er een pak van onze oude en jonge harten genomen werd.’ 

Genoemde gebeurtenissen hadden begrijpelijkerwijs wederom een negatieve invloed op haar 
schrijfactiviteiten. Dat kwam slecht uit. Peter van ’t Sant zou in december 1951 thuiskomen en dan 
wilde Diet Kramer de roman in ieder geval af hebben. Of dat zou lukken, was maar de vraag. De 
combinatie van schrijven, het huishouden doen, de kinderen opvangen en overhoren – inmiddels 
zaten Diedie en Lex op de middelbare school – was zwaar voor haar. Om die reden nam ze dan ook 
een ‘meisje van 18’ in dienst om verschillende huishoudelijke klussen van haar over te nemen. Hier-
door kreeg ze meer gelegenheid om te schrijven, maar op advies van de dokter vermeed ze verder 
alle extra drukte. Ze was echter wel van plan om aanwezig te zijn bij de door haar broer Jan voor 
de familie georganiseerde rijsttafel. ‘(…) daar kàn ik niet van wegblijven.’ Het etentje lijkt dan ook 
een bijzondere gelegenheid te zijn geweest, omdat volgens Diet Kramer de broers en zussen Kramer 
‘helemaal niet meer naar elkaar toe’ trokken, zo schreef ze Risseeuw op 1 oktober 1951. Dat klinkt 
als een verwijdering. Niet duidelijk is wat hiervan de achtergrond is.40 

Bijna twee maanden later, op 24 november 1951, schreef ze Risseeuw nogmaals. Deze keer met 
goed nieuws: ‘a.s. Vrijdag [= 30 november 1951] komt Pietje terug’, helemaal genezen maar nog wel 
‘met een leefregel en kuururen’. Daarbij liep Diet Kramer al vooruit op het feit dat ze het met de 
thuiskomst van haar vriendin weer drukker zou krijgen: ‘Van huis kan ik nu moeilijk. Voorlopig zijn 
mijn handen nog voller dan gewoonlijk.’41

Bovenstaande wekt de indruk dat de jaren vijftig weinig vreugdevol voor Diet Kramer  begonnen. 
Het was een periode met veel ziekte en andere narigheid. Desondanks probeerde ze met tussen-
pozen te werken, zoals is gebleken. Ze nam deel aan boekenmarkten, deed vertaal- en redactiewerk, 
schreef Lodewijk de mensenredder en maakte serieus werk van een nieuwe roman. Van regelmaat in 
het werk lijkt evenwel geen sprake te zijn geweest, vooral omdat er zich steeds weer nieuwe moeilijk-
heden voordeden.

Accumulatie van problemen
Was het de drukte die Diet Kramer opnieuw psychisch deed wankelen? Ging het opnieuw samen-
wonen met Peter van ’t Sant, gecombineerd met de verzorgende taak die Diet Kramer had ten aan-
zien van haar vriendin, gepaard met spanningen? Of waren er nog andere moeilijkheden, zoals het 
feit dat een huisvriend die ze al uit Indië kenden – door de kinderen ‘oom Pet’ genoemd – na het 
door Diet Kramer geweigerde huwelijksaanzoek in Parijs een einde aan zijn leven had gemaakt? 
Een gebeurtenis waarover Diet Kramer zich heel erg schuldig voelde, aldus Diedie Muller, die eraan 
toevoegt dat hun moeder na het overlijden van hun vader geen andere man meer had gewild.42 

40 Brieven aan P.J. Risseeuw, d.d. 31 [?] juni [1951] en 1 oktober 1951 (HDC, archief P.J. Risseeuw, collectienr. 198). Lodewijk de mensenredder.
41 Briefkaart aan P.J. Risseeuw, d.d. 24 november 1951 (HDC, archief P.J. Risseeuw, collectienr. 198).
42 Interview Diedie, Lex en Ingrid Muller, d.d. 14 september 2012. Onbekend is wie ‘oom Pet’ is. 
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Hoe dan ook, vast staat dat het de eerste maanden van 1952 bepaald niet goed ging met Diet  Kramer, 
en wel zodanig dat ze zich voor iedereen afsloot. In april 1952 gaf ze Piet Risseeuw per brief een 
verklaring: 

Mijn excuus is dat ik psychisch een ontzettend moeilijke tijd heb doorgemaakt en nòg door maak. Vergeten 
ben ik jullie absoluut niet….. denk dat toch vooral niet. Maar ik heb iets alleen uit te vechten en kan daar 
toch eerst over praten, wanneer ik tot klaarheid ben gekomen met mezelf. Alles is door allerlei, zeer ver-
schillende, omstandigheden heel moeilijk. 

Uit de brief blijkt verder dat ze had besloten om er een aantal weken tussenuit te gaan. ‘Het kan 
nu wel. Het wordt vacantie en de kinderen kunnen mijn taak in huis overnemen. Voor Pietje is het 
zeker beter dat ik een poos weg ben….. ik ben verre van makkelijk of opwekkend in haar omgeving.’ 
Ze lijkt er echter niet zeker van geweest te zijn of zo’n periode haar goed zou doen: ‘Misschien komt 
alles toch wel weer in orde en vind ik mijn evenwicht terug.’ In ieder geval hoopte ze dat ze aan haar 
boek – ‘een erg moeilijke roman’– zou kunnen werken. 

Deze keer trok Diet Kramer zich niet terug in een hotel, maar op landgoed ‘De Wielewaal’ van 
de familie Philips. Sylvia Philips-van Lennep, die haar begin april 1952 had bezocht en die door 
Diet Kramer ‘een buitengewoon lieve en ernstige vrouw’ wordt genoemd, had haar ‘na een uur rede-
neren’ ervan kunnen overtuigen dat ze ‘een poos in hun huis een kamer moest betrekken’. Ze zou er 
behalve Sylvia Philips en een dienstmeisje, voorlopig niemand hoeven te zien. ‘En alleen-zijn heb ik 
momenteel wel hard nodig. (…) Momenteel ben ik kop-schuw voor iedereen.’43

Hoe het verblijf in Eindhoven is verlopen en of dit Diet Kramer goed heeft gedaan, is nergens 
opgetekend. Het meest aannemelijk is dat haar leven ook daarna gekenmerkt werd door ups en 
downs. Daarbij lijkt het erop dat ze in ieder geval af en toe aan haar nieuwe boek werkte en dat ze 
hierover overleg had met uitgeverij Holland. In het voorjaar van 1953 kondigde de uitgeverij de 
roman aan in haar catalogus, zo blijkt uit een brief van P.J. Risseeuw uit april 1953.44 

Toen Diet Kramer deze brief ontving, was haar conditie echter weer zo slecht dat ze niet in staat 
was tot een adequate reactie. Met enkele regels op een briefkaart gaf ze half april een verklaring: 

Ik ben enkele dagen alleen geweest met de kinderen, maar dat is een groot fiasco geworden. Ik ben zo 
doodmoe… eigenlijk ben ik nog nooit zo uitgeput geweest als nu…. Kan niet meer slapen en ben 23 pond 
afgevallen. Morgen gaat Lex terug naar Eindhoven, Peter komt vanavond thuis en morgen ga ik naar bed, 
in Diedies kamer. Ik denk wel voor enige weken. Ik heb me opnieuw onder behandeling gesteld van Van 
Loon, want ik ben enkele keren erg miserabel geworden in gezelschap van anderen. Mijn body is wel sterk, 
maar ditmaal gaat het toch niet meer. 

43 Brief van Diet Kramer aan P.J. Risseeuw, d.d. 5 april 1952 (HDC, archief P.J. Risseeuw, collectienr. 198).
44 Brief van P.J. Risseeuw aan Diet Kramer, d.d. ‘2e Paasdag’ [= 6 april] 1953 (HDC, archief P.J. Risseeuw, collectienr. 198). De betreffende 

catalogus van uitgeverij Holland is niet gevonden.
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Contact wilde ze voorlopig niet, ‘zodra het beter gaat of er besluiten worden genomen, laat ik het 
weten’. 

Een paar weken later, eind april, ging het iets beter, althans was ze in staat Risseeuw uitgebreider 
te schrijven. Nogmaals legde ze hem uit dat ze een ‘heel moeilijke winter’ achter de rug had. ‘Met 
Peter, met Diedie, met Lex….. met de financiën.’ Deze keer gaf ze wat meer toelichting. Diedie 
had nogal gesukkeld op de mulo, waar ze naartoe was gegaan toen het op de hbs niet lukte, niet 
alleen wat betreft prestaties maar ook in het contact met medeleerlingen. Diet Kramer spreekt van 
een ‘schoolneurose’. ‘Ze KON het eenvoudig niet meer aan, altijd tussen jongeren te zitten.’ Hier-
door werd ze ‘driftig, onredelijk, doodmoe en ze verloor al haar zonnigheid’. Na een poos thuis 
geweest te zijn, was haar dochter vervolgens overgestapt naar de huishoudschool aan de Laan van 
Meerder voort voor een cursus Assistente Huishouding. Hier bleek ze al gauw een uitblinker te 
zijn. De bedoeling was dat Diedie met deze voorbereiding in februari 1954 zou beginnen aan de 
verpleegsters opleiding. Verheugd was Diet Kramer over het feit dat Diedie intussen een relatie had 
gekregen met Feike Velsen, een jongen die ze al van haar eerste dag in Indië kende en op wie ze zeer 
gesteld was. 

Over de problemen met haar vriendin schreef ze Risseeuw: ‘Peter en ik hebben het ontzettend 
zwaar gehad en zijn vaak mijlenver van elkander gedreven.’ Wat er precies aan de hand was, ver-
meldde ze niet, maar het lijkt erop dat de relatie tussen Diet Kramer en haar vriendin behoorlijk 
op scherp stond. Ongeveer een jaar later schreef ze, zoals vermeld, in ‘Kort geding’ dat Peter van 
’t Sant in alles beter was dan zijzelf. En hoewel Diet Kramer zich ervan bewust was dat ook Peter 
van ’t Sant haar ‘verdrietelijkheden en tekortkomingen’ had, had ze het er moeilijk mee voortdurend 
iemand naast zich te weten die het in haar ogen ‘beter kan en beter doet, flinker, eerlijker, vooral en 
inderdaad eindeloos veel moediger!!!!!! [is]’. 

Er klinkt een zekere gefrustreerdheid in deze uitspraken door. Toonde Peter van ’t Sant een 
houding die Diet Kramer ook zou willen hebben? Voelde ze zich extra zwak door de voortdurende 
aanwezigheid van iemand die sterker was dan zijzelf ? In hoeverre een dergelijk gevoel ook een rol 
heeft gespeeld bij de opdracht die ze gezamenlijk uitvoerden voor uitgeverij Hollandia – het ver-
talen c.q. bewerken van het Engelse jeugdboek Prelude van C.H. Abrahall – is niet bekend, maar 
denkbaar is dat die samenwerking niet vlekkeloos is verlopen. 

Daarbij kwam dat Lex zeer leed onder de disharmonie in huis. Hij was gedeprimeerd geraakt en 
‘kon niet meer met tante Peter overweg’. Om die reden wilde hij een poos het huis uit. Een logeer-
adres werd via de familie Philips gevonden in Eindhoven, waar hij bovendien overstapte van de 
hbs naar de mulo. Het plan was dat hij na de zomervakantie weer thuis zou komen. Daar leek Diet 
Kramer naar uit te kijken: ‘Ik kan hem ook nog niet best missen (…).’ Een uitspraak die lijkt te beves-
tigen dat Lex, die op zijn vader leek, haar oogappel was, zoals Diedie in september 2012 aangaf. 

In haar brief van eind april 1953 meldde Diet Kramer ook aan Risseeuw dat haar boek nog 
niet klaar was. De roman mocht dan wel aangekondigd zijn voor het voorjaar, maar dat haalde ze 
niet. ‘Komt pas in ’t najaar uit.’ Ze was weer ‘zo radicaal uitgeput en had tevens behoorlijke bloed-
armoede. De dokter heeft me enkele weken vacantie voorgeschreven.’ De Pinksterconferentie in 
Woudschoten zou ze wel willen bijwonen, samen met Lex, maar het is niet waarschijnlijk dat het 
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ervan zou komen. ‘Mij ontbreken de gelden en tevens de veerkracht. Want Woudschoten valt altijd 
tegen wat geld betreft en is ontegenzeggelijk zeer druk.’45 

De beschrijving van Diet Kramer dat de kinderen leden onder de spanningen thuis, komt 
overeen met de herinneringen die Diedie en Lex aan deze periode hebben. Beiden geven aan dat 
hun moeder vaak in zichzelf gekeerd was, onbenaderbaar. Ze was zowel in lichamelijk als geestelijk 
opzicht zwak. Diedie Muller: ‘Ze kon heel vrolijk zijn en leuk vertellen en het volgende ogenblik 
zat ze diep in de put. Tegenover ons was ze geen warme vrouw. Ze vroeg veel aandacht en ruimte 
voor zichzelf.’ Een andere kant van Diet Kramer maakten de kinderen mee tijdens de Pinkster-
conferenties in Woudschoten. ‘Daar was ze mooi en maakte ze een populaire indruk. Dan praatte ze 
heel geanimeerd. Zo kenden we haar niet. Ik was er blij verrast mee’, aldus Diedie. ‘Ik kon me toen 
voorstellen hoe ze in Indië op die feesten was geweest.’

De kinderen bevestigen ook de spanningen tussen hun moeder en Peter van ’t Sant. Soms hielden 
ze het niet meer uit met de twee vrouwen. Dat was ook de reden dat ze vaak hun vertier buitens huis 
zochten, bij vrienden. Zo was Lex dikwijls bij zijn vriend Wim Noordeman, die hij op de mulo had 
leren kennen. Noordeman herinnert zich dat Lex nogal terughoudend was over zijn thuis situatie. 
‘Hij heeft wel eens gezegd dat hij voor de medicijnen moest zorgen, omdat zijn moeder daar niet 
buiten kon. En hij moest thuis veel doen. Hij beschermde zijn moeder. En misschien schaamde 

45 De citaten uit de correspondentie tussen Diet Kramer en P.J. Risseeuw op bladzijde 383-385 dateren uit april 1953: briefkaart van Diet 
Kramer aan P.J. Risseeuw, poststempel 13 april 1953, en brief van Diet Kramer aan P.J. Risseeuw, d.d. 30 april 1953 (HDC, archief P.J. 
Risseeuw, collectienr. 198). Feike Velsen is de oudste zoon van Margaretha en Pieter Jan Velsen-Quast. Diedie verbrak de relatie toen 
Feike op zeker moment in zijn eentje naar Canada wilde om daar hun toekomstmogelijkheden te verkennen; Diedie wilde met hem 
meegaan, maar daar voelde hij niet voor. ‘Kort geding’ (DM). C.H. Abrahall, Prelude (Baarn [1952]). Interview Diedie, Lex en Ingrid 
Muller, d.d. 14 september 2012. 

Diet Kramer en haar zoon, ca. 1952 (LeM).
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hij zich wel. Het was in ieder geval duidelijk dat hij het thuis niet goed had. Er was geen stabiele 
basis.’ Ook logeerden Diedie en Lex regelmatig elders. Diedie woonde dan bij een vriendinnetje van 
school, terwijl Lex soms in Eindhoven was.

Een groot probleem was ook dat Diet Kramer niet kon slapen. Volgens Diedie werd dat ver-
oorzaakt door haar moeders angst dat ze niet meer kon schrijven. Om die reden slikte ze veel slaap-
middelen, in steeds grotere hoeveelheden. Ze zorgde er ook voor dat ze steeds ruim voldoende 
paracetamol in huis had evenals andere pillen die in de vrije verkoop waren. Soms liet ze die ’s nachts 
halen door een taxichauffeur. Daarnaast had ze veel medicijnen die voorgeschreven waren. Er waren 
momenten dat ze zo wanhopig was, zo radeloos dat ze een einde aan haar leven wilde maken en daar 
ook pogingen toe deed. Dan nam ze te veel medicijnen. Iedere keer werd ze echter op tijd gevon-
den, door haar vriendin, een van de kinderen of de buren, waarna haar maag werd leeggepompt. En 
 misschien waarschuwde ze ook zelf weleens een arts of de buren, veronderstellen haar kinderen – 
het lijkt erop dat ze uiteindelijk toch niet dood wilde. 

Ten aanzien van het contact met hulpverleners hebben de kinderen ook specifieke herinnerin-
gen. Regelmatig kwam er een psychiater of andere therapeut bij hen thuis. ‘Dan zette ze alles op 
alles’, aldus Ingrid Muller, ‘ze stond dan in de meewerkstand, was even heel gewoon en praatte op die 
manier iedereen onder tafel. Als zo iemand dan weer vertrok, zakte ze weer in.’46 

Het verband tussen haar slaapproblemen en het niet kunnen schrijven wordt bevestigd in ‘Kort 
geding’ waarin Diet Kramer schrijft over ‘de onmogelijkheid om nog te schrijven’ en het feit dat 
ze hiervan de oorzaak niet begreep. Ook beschrijft ze de radeloosheid van haar vriendin, die de 
‘ondergang van “Dietje”’ ziet, haar wil helpen maar niet weet hoe. Een en ander had een uitermate 
negatieve invloed op het gezinsleven. Diet Kramer spreekt van de ‘aftakeling van een gezin’. Als 
excuus voert ze aan dat ze – zijzelf en haar alter ego X – ‘de oorzaken waarachtig niet zien (niet 
willen of niet kunnen zien…. De voortdurend ingenomen slaapmiddelen slijpen de puntjes van de 
intelligentie af, ook van de gevoelsintelligentie!)’.47

Doordat Diet Kramer verschillende malen per ambulance van haar huis in de Tortellaan naar het 
ziekenhuis werd gebracht, bleven de problemen niet onopgemerkt voor haar buren. Maar ook anders-
zins werden zij met de ziekte van Diet Kramer geconfronteerd. Geesje van Vollenhoven- Kuneman, 
die Diet Kramer en Peter van ’t Sant had leren kennen in het interneringskamp  Banjoebiroe XI en 
destijds met haar ouders om de hoek van de Tortellaan woonde, vertelde dat haar ouders wel contact 
hadden met Diet Kramer en vooral ook met ‘die snoezige, stralende Pietje’. Volgens haar zat Diet 
Kramer bijna altijd in haar kamer te werken. Ook kwamen ze haar wel tegen op wandelingen door de 
duinen. ‘Dan was ze volkomen in zichzelf gekeerd, onbenaderbaar. Ze zag je niet.’48

Ook de familie van Diet Kramer maakte zich zorgen over haar gezondheid. Begin oktober 1953 
logeerde ze een week bij haar broer Kees in Amsterdam ‘om op verhaal te komen’, maar dat lijkt wei-
nig te hebben uitgehaald. ‘Ze was erg in de war en daarvoor is ook wel reden’, noteerde Jan Kramer 

46 Interview Diedie, Lex en Ingrid Muller, d.d. 14 september 2012. Lex Muller leerde Wim en Jeanne Noordeman kennen op de O.G. 
Heldringschool te Den Haag (interview Wim en Jeanne Noordeman, d.d. 4 maart 2016).

47 ‘Kort geding’ (DM).
48 Telefoongesprek Geesje van Vollenhoven-Kuneman, d.d. 24 december 2012.
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op 6 oktober 1953 naar aanleiding van een telefoongesprek met zijn schoonzuster Stien, de vrouw 
van Kees. Uit zijn aantekeningen blijkt verder dat Diet Kramer eind oktober werd opgenomen in 
de Ursulakliniek in Wassenaar, waar ze een insulinekuur kreeg. Dergelijke kuren, officieel Insuline 
Coma Therapie genoemd, werden toentertijd in de psychiatrie toegepast bij verschillende ziekte-
beelden, onder meer bij schizofrenie en depressies. De toediening van insuline had tot doel de eet-
lust op te wekken en het weigeren van voedsel te verminderen alsook om een coma te veroorzaken, 
wat bij depressies nogal eens een gunstig effect had. Bij de kuur werd gedurende een aantal dagen een 
langzaam stijgende dosis insuline toegediend, waarbij de patiënt nuchter was. Na ongeveer vijf uur 
mocht de patiënt weer wat eten. Dit was de zogenaamde voorbereidingsfase. In de volgende fase, de 
shockfase, werd zoveel insuline toegediend dat de patiënt in coma raakte. Het coma liet men maxi-
maal anderhalf uur duren, waarna via een maagsonde glucose of gewoon suiker werd toegediend, 
waardoor de patiënt ontwaakte. Deze fase werd onderbroken door rustdagen, meestal op zon- en 
feestdagen. In de laatste fase, de repolarisatiefase, werd de kuur afgebouwd door het toedienen van 
kleine hoeveelheden insuline.49 

Hoewel er geen gegevens beschikbaar zijn over de in de Ursulakliniek gestelde diagnose, kan 
worden verondersteld dat Diet Kramer hier werd behandeld in verband met een psychische aandoe-
ning die gepaard ging met een eetstoornis, ook omdat ze verschillende keren aan Risseeuw schreef 
hoeveel pond ze was afgevallen. Daarbij doen de eerder toegepaste slaapkuur en de insulinecoma-
therapie alsmede haar slaapstoornis en het gewichtsverlies tevens vermoeden dat Diet Kramer te 
kampen had met depressies.50 

Uit het feit dat Diet Kramer op 16 november 1953 – dus al na een paar weken – uit de Ursula-
kliniekkliniek werd ontslagen, is af te leiden dat de insulinekuur die ze hier onderging, tamelijk 
licht is geweest. Opmerkelijk is overigens dat Diet Kramer werd opgenomen in een katholieke 
instelling en niet in bijvoorbeeld het protestants-christelijke psychiatrisch ziekenhuis Bloemendaal 
aan de Monsterseweg in Den Haag, waar protestants-christelijke patiënten uit Den Haag en wijde 
 omgeving in de regel werden opgenomen. Had de keuze voor de Ursulakliniek te maken met de aard 
van haar aandoening en de gewenste therapie? 

De behandeling leek in ieder geval enig effect te hebben gehad: Diet Kramer sliep en at goed en 
was al flink aangekomen, noteerde Jan Kramer nog voor ze weer thuis was. Hij lijkt echter twijfels 
gehad te hebben of die verbetering zich zou doorzetten: 

Maar het is vooral de vraag hoe het straks zal gaan als ze weer naar huis komt. En of ze dan de kracht en de 
rust kan vinden om haar laatste roman af te schrijven. De helft daarvan werd al lang geleden gedrukt, maar 
daarbij is het gebleven omdat ze al maanden niet behoorlijk heeft kunnen werken. Verder waren er grote 

49 Levensverhaal Jan Kramer (EVK). De Ursulakliniek werd in 1932 gesticht als de St. Jacobuskliniek voor rooms-katholieke ‘ krankzinnigen’ 
in Den Haag en omgeving. In 1936 werd de kliniek uitgebreid met een afdeling neurologie en neurochirurgie. De Ursulakliniek was de 
eerste kliniek in Nederland met een gespecialiseerde afdeling voor eetstoornissen. In 1987 werd gestart met de gerichte behandeling van 
dergelijke stoornissen (bron: http://www.rivierduinen.nl/eetstoornissen/organisatie/historie#sthash.uW84uCzr.dpuf; geraadpleegd 
6 juni 2016). Laban en Colon, ‘Insulinetherapie’. E-mail Theo Steman, van 1970 tot 2007 werkzaam als verpleegkundige c.q. psychia-
trisch maatschappelijk werker in de Ursulakliniek, d.d. 13 april 2014. E-mail Gerben Hellinga, d.d. 10 juli 2016.

50 E-mail Gerben Hellinga, d.d. 10 juli 2016.
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financiële moeilijkheden en om daarin orde te scheppen ben ik mij, met haar goedvinden, met de zaak gaan 
bemoeien. 

En toen ze eenmaal thuis was, schreef hij: ‘Het lijkt allemaal goed, maar men zal de dag niet prijzen 
voor het avond is.’ Hij lijkt daarmee weinig hoop op een definitief herstel te hebben gehad. Twee 
dagen later ging hij al bij haar langs ‘om van alles te bespreken’. Aannemelijk is dat vooral financiële 
aangelegenheden gespreksonderwerp zijn geweest. Volgens haar kinderen had Diet Kramer destijds 
een goed pensioen en leefde ze sober. Bovendien kreeg ze van haar uitgevers voorschotten, waarmee 
acute financiële problemen werden opgelost. Die voorschotten waren vaak verbonden aan dead-
lines. ‘Ze werd daarbij behoorlijk onder druk gezet om iets af te maken’, aldus Lex Muller, ‘het waren 
wurgcontracten, waarvan mijn moeder zich trouwens nooit veel aantrok. Ze haalde die deadlines 
vrijwel nooit.’ Het lijkt er dus op dat Diet Kramer voldoende inkomsten had en in het algemeen een 
bescheiden levensstijl had. De financiële moeilijkheden lijken vooral veroorzaakt te zijn door het 
kopen van exorbitante hoeveelheden medicijnen. Volgens haar kinderen vloog het geld daardoor 
de deur uit.51

De verbetering was inderdaad van korte duur. Op 10 mei 1954 schreef Jan Kramer: ‘Vandaag is 
tante Diet hier, compleet met portable, gearriveerd om een paar weken te blijven en dan wat op 
haar verhaal te komen. Maar wat dat laatste betreft ben ik niet optimistisch.’ Die sombere toon 
was gerechtvaardigd. Nog geen maand later – op 4 juni 1954 – noteerde hij dat zijn zuster die dag 

51 Interview Diedie, Lex en Ingrid Muller, d.d. 14 september 2012. Levensverhaal Jan Kramer (EVK). E-mail Theo Steman, van 1970 tot 
2007 werkzaam als verpleegkundige c.q. psychiatrisch maatschappelijk werker in de Ursulakliniek, d.d. 13 april 2014.

Jan Kramer, 1954 (EVK).
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was vertrokken naar Veluweland, het ‘rustoord in Ederveen waar Dokter Arendsen Hein de scepter 
zwaait’. Hij verwachtte dat Diet er wel een paar maanden zou moeten blijven, wilde de behande-
ling succes hebben. Uit zijn notities blijkt verder dat de familie Philips had aangeboden alle kosten 
op zich te nemen. Jan Kramer was content met dit royale gebaar, want de opname was ‘een dure 
grap’. Hij was al aardig bijgesprongen, maar het verblijf in Ederveen zou hij niet kunnen bekostigen 
‘ zonder verschillende dingen te gelde te maken. En dat zou natuurlijk verlies opleveren.’52 

Dat een verblijf in Veluweland niet goedkoop was, wordt bevestigd door historica Leonie de 
Goei, die vaststelt dat de instelling paste in de traditie van sanatoria voor welgestelde ‘ zenuwlijders’. 
De particuliere ‘neurosekliniek’ bij Lunteren, in een landelijke omgeving in de buurt van het 
 Kröller-Müller Museum, was in 1949 opgericht door G.W. Arendsen Hein (1912-1995), die ook 
geneesheer-directeur werd. Arendsen Hein had zich verdiept in intermenselijke relaties en de relatie 
tussen individu en gemeenschap. Onder meer geïnspireerd door de Oostenrijkse psychoanalyticus 
Alfred Adler (1870-1937) was hij van mening dat neurosen vooral waren geworteld in een gestoorde 
relatie tot andere mensen. Gevoelens van minderwaardigheid en onzekerheid zouden hierbij een 
grote rol kunnen spelen. Veluweland richtte hij op vanuit de gedachte mensen te behandelen met 
‘nerveuze stoornissen welke in principe geneeslijk zijn’. Die behandeling was gericht op heroriën-
tatie, zodat de mensen die er verbleven hun leven nieuwe inhoud konden geven en vervolgens kon-
den terugkeren naar de maatschappij. Daarbij werd bewust de sfeer van een inrichting vermeden. 
Veluweland noemde zich dan ook een ‘retraite-oord op psychotherapeutische grondslag’, terwijl 
de patiënten werden aangeduid met de term ‘gasten’ – wat dat betreft is het niet verwonderlijk 
dat Jan Kramer spreekt van een ‘rustoord’. Aanvankelijk, toen er nog maar weinig patiënten waren, 
was de behandeling individueel, soms aangevuld met ‘chemische hulpmiddelen’ als kalmerings- en 
slaapmiddelen. Vanaf 1951 werd ook groepstherapie en psychodrama toegepast. Volgens Arendsen 
Hein werkten dergelijke therapieën vooral goed bij patiënten ‘die sterk narcistisch gepantserd zijn, 
die rationaliseren, intellectualiseren, zich uitdagend of verwend gedragen, sterke  afweerhoudingen 
uiten door voortdurend projecteren van hun moeilijkheden op de omgeving, mensen die hun 
geslachtelijke of sociale rol moeilijk accepteren’.53 

Een poging tot diagnose 
Onbekend is welke behandeling in Veluweland bij Diet Kramer is toegepast. Wel is waarschijn-
lijk dat ze tijdens of mogelijk kort na haar verblijf in dit ‘rustoord’ ‘Kort geding’ schreef, zoals ver-
meld, een persoonlijke reflectie op haar leven. Een aanwijzing daarvoor is het feit dat ze in het stuk 
haar leeftijd vermeldt – 47 jaar – die in overeenstemming is met de leeftijd die ze had toen ze in 
Veluwe land verbleef. Ook schrijft ze dat ze tot bepaalde inzichten is gekomen in een ‘gesprek in een 

52 Levensverhaal Jan Kramer (EVK).
53 De Goei, ‘Van neurosekliniek naar therapeutische gemeenschap’. Volgens psychiater/schrijver Gerben Hellinga stond Arendsen Hein 

open voor vrijwel iedere nieuwe therapievorm die werd ontwikkeld en was zijn aanpak in de behandeling van de ‘gasten’ van Veluweland 
sterk wisselend. Hellinga kent de aanpak van Arendsen Hein uit begin jaren tachtig, toen Hellinga werkzaam was in De Viersprong te 
Halsteren, een instelling waar op een vergelijkbare manier werd gewerkt als in Veluweland (interview Gerben Hellinga, Deventer, d.d. 
10 juni 2016 + e-mail, d.d. 10 juli 2016). 
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 omgeving, waar geen enkele emotionele binding bestond’. Die omgeving zou Veluweland kunnen 
zijn, terwijl het genoemde gesprek wellicht een therapeutische sessie is geweest.54 

‘Kort geding’ is grotendeels in de derde persoon geschreven. Daarbij suggereert de titel een (ver-
slag van een) rechtszaak, waarin Diet Kramer zowel de rechter als de veroordeelde lijkt te zijn. Een 
dergelijke gespletenheid is ook anderszins aanwezig in het document: naast ‘Diet’ of ‘D’ is er, zoals 
eerder vermeld, sprake van ‘X’, wat kan worden uitgelegd als een alter ego, temeer omdat ze onder 
de titel ter toelichting vermeldt: ‘Diet = Diet’ en ‘X = idem’. 

Reeds in de openingszin brengt ze het alter ego in verband met de problemen die ze toentertijd 
had: ‘X heeft Diet lief, Diet heeft X lief….. buiten de normale grenzen.’ Die klaarblijkelijk boven-
matige vorm van eigenliefde relateert ze vervolgens aan de eenzaamheid die ze in haar jeugd heeft 
ervaren. ‘Het kind Diet is aldus teruggeworpen op zichzelf en heeft zichzelf bovenmate lief. Zo 
begint het: X heeft Diet lief.’ Dat lijkt een aanwijzing dat er reeds in haar jeugd een stem in haar was 
waarmee ze regelmatig ‘in gesprek’ was.55 

Zoals gezegd reflecteert Diet Kramer in dit document op haar leven tot dan toe. Daarbij valt 
op dat ze over slechts enkele dingen positief is. Dat betreft in de eerste plaats het succes van Begin, 
haar eerste roman voor volwassenen. Positief is ze ook over haar rol als moeder, zoals in hoofdstuk 
5 al aan de orde is geweest. Een ander lichtpunt is – althans in eerste instantie – de vriendschap met 
Peter van ’t Sant.

Verder gaat het document over de vele moeilijke dingen uit haar leven. Naast de eenzaamheid in 
haar jeugd noemt ze onder meer de verbroken verloving, een huwelijk dat uiteindelijk geen bescher-
ming bood, haar gecompliceerde relatie met het geloof en het verblijf in de interneringskampen. 
Als klap op de vuurpijl, ‘doodslag’, noemt ze het feit dat ze zich realiseert dat ze ‘steeds opnieuw 
“zichzelf schrijft”, een eindeloze, vervelende herhaling’, een inzicht dat haar belemmert in haar 
schrijf activiteiten. Bovendien is er dan het besef dat Peter van ’t Sant het in vrijwel alles beter doet. 
Alle twijfels, vragen en verdriet putten haar zodanig uit – ze spreekt, zoals vermeld, van geestelijke 
uitholling – dat ze rust zoekt in slaapmiddelen. Dat laatste begint al in Indië, waarna ze de  middelen 
steeds vaker en in steeds grotere hoeveelheden gaat slikken: ‘slapeloze nachten, slaapmiddelen, 
 eeuwig op de vlucht, angst, slaapmiddelen….. en zo maar door’.

54 Stichting Veluweland Lunteren is in 1996 gefuseerd met De Gelderse Roos, waartoe verschillende instellingen voor geestelijke gezond-
heidszorg behoren. In 2009 werd vervolgens stichting Pro Persona opgericht om de bestuurlijke fusie tussen De Gelderse Roos en Forum 
GGz Nijmegen tot stand te brengen. Een dossier van het verblijf van Diet Kramer in Veluweland is niet gevonden. Bij een van de reorga-
nisaties is haar dossier mogelijk vernietigd dan wel zoekgeraakt (e-mail Coen Bennink, secretaris Raad van Bestuur van Pro Persona, d.d. 
27 februari 2013. Zie ook: https://www.propersona.nl/Over-Pro-Persona/Geschiedenis/ (geraadpleegd 9 juni 2016). Gerben Hellinga 
bevestigt dat het schrijven van een dagboek of een brief tot de toegepaste methodieken in Veluwland behoorde, dikwijls met het doel dingen 
op een rijtje te zetten. Het schrijven van ‘Kort geding’ kan derhalve een opdracht van een therapeut zijn geweest. Een tweede mogelijkheid 
is dat Diet Kramer zelf het initiatief heeft genomen tot het schrijven van dit egodocument (e-mail Gerben Hellinga, d.d. 11 juni 2016).

55 Het verschijnsel van een stem in zichzelf waarmee iemand in gesprek is, wordt wel pseudohallucinatie genoemd, ter onderscheiding van 
akoestische hallucinatie, waarbij de betrokkene denkt dat iemand echt tegen hem praat. Pseudohallucinatie past bij depersonalisatie  
– het geestelijk los staan van jezelf, het afstand nemen van jezelf, als het leven of de omstandigheden als ondraaglijk worden ervaren. Het 
verschijnsel hoeft niet per se te wijzen op ernstige psychopathologie, maar komt wél voor bij ernstige pathologie, zoals schizofrenie, en het 
is een vaak voorkomend verschijnsel bij een borderline persoonlijkheidsstoornis (bron: e-mail Gerben Hellinga, d.d. 10 juli 2016). Over 
het gebruik van de term pseudohallucinatie bestaat overigens discussie. Onder meer om het automatisme in de koppeling tussen halluci-
natie en psychose te vermijden geven de psychiaters R. van der Zwaard en M.A. Polak bijvoorbeeld de voorkeur aan het gebruik van de 
term ‘niet-psychotische hallucinatie’ (bron: Van der Zwaard en Polak, ‘Pseudohallucinaties’ (http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/
assets/articles/articles_408pdf.pdf; geraadpleegd 20 september 2016)).
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Aldus komt uit ‘Kort geding’ een tobberige, zwaartillende vrouw tevoorschijn. Iemand die op veel 
levensgebieden met zichzelf in de knoop zat. Een gekwelde vrouw ook, iemand die zich kramp-
achtig staande probeerde te houden, als kind, vrouw en moeder, als gelovige en ook als schrijfster. 

Wat dat laatste betreft neemt Diet Kramer in ‘Kort geding’ haar hele schrijfstersloopbaan onder 
de loep. In het begin waren haar schrijfactiviteiten een ‘uitkomst’, schrijft ze, een soort uitlaatklep. 
‘In het schrijven ontlaadt zich volkomen de liefde van X voor Diet.’ Daarbij is ze, zoals gezegd, 
weinig positief over haar eerste schetsjes. Alleen ‘Verlies en winst’ uit 1933 kan in haar reflectie de 
toets der kritiek doorstaan. Het al genoemde succes van Begin had haar troost gegeven na de ver-
broken verloving van enkele jaren eerder en het zich daardoor door God in de steek gelaten voelen. 
Het succes had ook haar zelfvertrouwen doen groeien en had haar gestimuleerd hard te werken en 
veel te schrijven. Ze had hierbij echter wel een zekere krampachtigheid ervaren, schrijft ze in ‘Kort 
geding’, die resulteerde in de ‘comedie’ die ze naar buiten toe opvoerde, de komedie van de ‘flinke, 
betrouwbare, actieve en vitale vrouw’. 

Zoals eerder vermeld, schrijft ze in ‘Kort geding’ ook dat ze, om zich staande te houden, geen 
recensies had gelezen en dat ze zich bescheiden had opgesteld om kritiek te vermijden. Of Diet 
Kramer inderdaad in de jaren dertig, toen ze veel succes had met haar boeken, geen recensies heeft 
gelezen, kan, zoals ook in hoofdstuk 3 is aangegeven, worden betwijfeld. In brieven aan Risseeuw en 
Houwink verwijst ze immers naar hun recensies van Begin – die moet ze dus hebben gelezen. Ook 
hield ze zich toen zeker niet afzijdig van de pers en gaf ze verschillende interviews. Dat ze in het zo’n 
twintig jaar later geschreven ‘Kort geding’ een ander beeld geeft, kan te maken met haar toenmalige 
gevoel van mislukking en hopeloosheid.56 

In ‘Kort geding’ schrijft ze verder dat ze zichzelf in die tijd – de jaren dertig – weinig rust had 
gegund, ze was steeds maar aan het schrijven en ‘steeds zichzelf schrijven’. Een bevinding die ze op de 
volgende bladzijde ten aanzien van het verdere verloop van haar carrière als schrijfster nogmaals en 
in sterkere bewoordingen benoemt als de hierboven vermelde ‘doodslag’. 

De vraag is nu wat Diet Kramer precies bedoelde met de woorden ‘zichzelf schrijven’. Heeft ze 
de problemen van de door haar beschreven personages – Stans, Charry, Ruth, Joan, Inger, Henriët 
en Marja bijvoorbeeld – steeds ontleend aan haar eigen worstelingen? Dat lijkt aannemelijk, vooral 
ook omdat ze aangeeft dat schrijven voor haar een ‘uitkomst’ was. 

Een tweede vraag is dan of dit gegeven in tegenspraak is met de taak die ze zich als schrijfster, 
in het bijzonder ten opzichte van jonge mensen, toekende. Dat hoeft niet het geval te zijn. Eerder 
lijken haar drijfveren om te schrijven in elkaars verlengde te liggen dan wel elkaar te versterken. 
Deze zienswijze vloeit voort uit de volgende redenering. In eerste instantie was er haar behoefte 
zich te ontladen. Vervolgens bleek dat haar boeken aansloegen bij het publiek, vooral ook omdat 
de beschreven problemen herkenbaar waren voor de lezers. Niet onwaarschijnlijk is dat hierdoor bij 
haar de gedachte ontstond dat de strijd die ze beschreef – in feite haar eigen worstelingen – ook de 
strijd van anderen was. Haar eigen strijd kon anderen tot voorbeeld zijn. En dat sluit aan bij de door 
haar verschillende keren naar buiten gebrachte opvatting dat ze met haar boeken een boodschap 

56 Brief Diet Kramer aan P.J. Risseeuw, d.d. 18 januari 1933 (HDC, archief P.J. Risseeuw, collectienr. 198); brief van Diet Kramer aan Roel 
Houwink, vermoedelijk daterend van januari 1933 (LM, archief Diet Kramer, signatuur K 08631 B1). 
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wilde overbrengen en dat ze een zekere verantwoordelijkheid had ten opzichte van haar publiek. Ze 
wilde de lezers iets bijbrengen en hen een hart onder de riem steken. Haar drijfveren om te schrijven 
kunnen aldus tweeledig worden genoemd. Diet Kramer wilde ‘zichzelf schrijven’, dat wil zeggen 
zichzelf ontladen, daarnaast wilde ze met haar boeken anderen tot voorbeeld zijn.57 

Een opvallend aspect is overigens dat haar romanfiguren veelal gelouterd uit de strijd komen, ter-
wijl dat Diet Kramer zelf niet lukte. In hoeverre in 1954 ook dit aspect tot haar verworven inzichten 
behoorde, heeft ze niet genoteerd. Wel schrijft ze, zoals gezegd, dat de ‘doodslag’ een  ernstige belem-
mering vormde bij haar schrijfwerkzaamheden. ‘Als je dat [het idee dat ze steeds zichzelf schreef ] 
eenmaal goed begrijpt, wordt schrijven vrijwel onmogelijk, je voelt je als een wilde vogel in een 
kooi.’ Die vaststelling moet belangrijk voor haar zijn geweest, zo kan uit de onderstreping worden 
geconcludeerd. Het ‘steeds zichzelf schrijven’ leverde dus geen bevrijding of oplossing.

Enerzijds toont ze dus in ‘Kort geding’ enige waardering voor haar schrijverschap – althans voor 
een aantal aspecten ervan – anderzijds schrijft ze er in negatieve termen over. Ook wat dat betreft 
lijkt dus sprake van een zekere gespletenheid. Het lijkt echter niet haar bedoeling te zijn geweest met 
schrijven te stoppen. Ze wilde wel schrijven, maar kon het niet meer, waardoor ze steeds meer ging 
piekeren. Op zijn minst lijkt hier sprake te zijn van een soort vicieuze cirkel. Inzicht in de oorzaken 
bleef daarbij lange tijd uit, mogelijk ook door het gebruik van ‘de voortdurend ingenomen slaap-
middelen’, schrijft ze. 

Zoals eerder is aangegeven, kan het oordeel dat Diet Kramer in ‘Kort geding’ over zichzelf en 
haar schrijverschap geeft, niet zonder meer voor ‘waar’ worden aangenomen. Niet uit te sluiten is 
immers dat de levensschets die ze geeft, is vertekend door haar aftakeling, door depressies en/of het 
gebruik van medicijnen. Zo lijkt het niet waarschijnlijk dat de nogal negatieve kijk op haar schrijver-
schap die uit het stuk blijkt, ook aan de orde was in de jaren dertig toen dat schrijverschap op een 
hoogtepunt was. De feiten daaromtrent zijn echter niet te achterhalen. Het enige dat met zekerheid 
over ‘Kort geding’ kan worden gezegd is dat het stuk iets zegt over háár beleving van haar leven op 
dat moment. Het is een overzicht van haar leven door haar eigen bril, geschreven in een specifieke, 
problematische fase van haar leven. Daarmee is het een zeer persoonlijk document. Overigens ook 
een document dat in samenhang met andere bronnen kan worden gezien. Interviews met familie-
leden, het levensverhaal van haar broer Jan Kramer en brieven van Diet Kramer aan Peter van ’t 
Sant en Piet Risseeuw bevestigen immers het beeld dat uit ‘Kort geding’ naar voren komt. Dat geldt 
vooral haar zwaartillendheid en het proces van aftakeling in haar latere leven. 

Door het niet beschikbaar zijn van medische dossiers is het niet mogelijk de aard van de psychische 
problematiek van Diet Kramer exact te benoemen. Het egodocument ‘Kort geding’ bevat echter 
enkele concrete aanwijzingen ten aanzien van een mogelijke diagnose. Nadat Diet Kramer in het 
stuk heeft vastgesteld dat ze lange tijd de oorzaken van haar problemen niet heeft gezien, begint ze 
een nieuwe alinea met: ‘De neurose! En een hevige. Met als eigenlijke ondergrond steeds het gevoel 
van verongelijking. “Heb ik dat nu verdiend?” “Ik… die zo flink ben geweest, die zo hard gewerkt 

57 Over de drijfveren van Diet Kramer ten aanzien van haar schrijverschap, zie ook: Van der Veer, ‘“Ik voel me soms buiten mijn wil  geroepen 
tot de jeugd te spreken…”’. 
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heeft?”.’ Daarbij was er wederom de gedachte dat Peter van ’t Sant wel alles lukte, dat die zo veel 
flinker was en alles zo veel beter aan kon. Een ander aspect van de door haar genoemde neurose was 
haar angst dat de buitenwereld zou denken dat ze verslaafd was en dat ze daarmee van haar voetstuk 
zou vallen. En ook was er de angst voor een ongeneeslijke ziekte, ‘zenuwziekte, verslaving’. Tussen 
haakjes maakt ze wat dit betreft een vergelijking met Simon Vestdijk, die in Veluweland opgenomen 
was geweest in verband met, wat zijn biograaf Wim Hazeu noemt, een ‘recidiverende depressie’. Vol-
gens Diet Kramer ging Vestdijk, ‘hoewel oneindig veel begaafder’, ‘van hetzelfde punt’ uit en werd 
hem door een psychiater aangeraden zichzelf ‘schoon te schrijven’. Hij volgde dat advies op, ‘schreef 
steeds door zichzelf (niet altijd schoon) en zichzelf uit, raakte ook in een verslaving en zit nu in Den 
Dolder….’. Wat ze met deze woorden over Vestdijk precies bedoelde, is voor een buitenstaander niet 
geheel duidelijk, maar het leverde haarzelf wel een conclusie op: ‘O, sufferd, dat je al deze dingen 
niet eerder combineerde in je denken!’58 

Het is aannemelijk dat al deze punten aan de orde zijn geweest in een therapeutisch gesprek. Dat 
geldt in ieder geval voor de ervaringen en inzichten die ze aan het eind van ‘Kort geding’ noteert: 

Tenslotte, na veel strubbelingen en ten koste van een bijna murw geslagen huishouden (D. was inderdaad 
niet ver meer af van de hysterische neurose en ze had (heeft?) een neurose-als-een-kasteel) het gesprek in 
een omgeving, waar geen enkele emotionele binding bestond.

In dat gesprek waren ook de termen ‘Narcissis’ [sic!] en ‘eigenliefde’ gevallen.59 Over dat moment 
schrijft ze dat ‘X. en D. verslagen samen in een kamertje’ hadden gezeten. Ze wilden ‘er niet aan’, 
maar uiteindelijk gloort er een begrijpen en naar haar eigen idee een oplossing. 

Het is nu alsof er een beslagen ruit wordt schoon gewist. Wie zichzelf zó lief heeft, kan God niet vinden 
(het eerste en grootste gebod gaat via de naaste naar God). Wie zichzelf zó lief heeft, kan geen werk ver-
richten waarbij hij niet op de meest emotionele wijze aan zichzelf gebonden zou zijn (ik kan niet meer 
schrijven). Wie zichzelf zó lief heeft verliest tenslotte alle contact met God niet alleen, ook met de natuur, 
met de andere mens…. Met alles. En dan blijft er de enige weg: de vlucht…. De roes… de slaap. Alles ver-
geten, niet-meer-zijn…. Mijn God, hoe ellendig duidelijk en al zie je het nu voor je… de genezing zal pijn-
lijk zijn. Van uur tot uur bewust levend en corrigerend en heel je roer omwerpen. Een nieuw bestek 
 opmaken en een nieuwe koers. 

58 Hazeu, Vestdijk, 604-626. Simon Vestdijk verbleef van 15 november 1953 tot 19 januari 1954 in Veluweland, waarna hij tot en met 
29 maart 1954 werd opgenomen in het Christelijk Sanatorium te Zeist. Hazeu schrijft op bladzijde 605 van zijn biografie van Vestdijk 
ten onrechte dat zich onder de ‘gasten’ in Veluweland ook ‘schrijfster-tekenares Rie Cramer’ bevond, terwijl het om Diet Kramer ging. 
Een ‘slip of de pen’ noemt hij deze vergissing (e-mail Wim Hazeu, d.d. 6 december 2012). Overigens is het de vraag of Diet Kramer en 
 Simon Vestdijk gelijktijdig in Veluweland verbleven. Immers, volgens Jan Kramer vertrok zijn zuster op 4 juni 1954 naar Veluweland. 
Toen was Simon Vestdijk al weer vertrokken. Mocht de informatie van Hazeu juist zijn dat ook Diet Kramer tot de ‘gasten’ van Veluwe-
land behoorde toen Vestdijk arriveerde, dan zou dat kunnen betekenen dat Diet Kramer al eerder was opgenomen. Hierover zijn echter 
geen gegevens beschikbaar. Over een opname van Simon Vestdijk in een zorginstelling in Den Dolder is eveneens niets bekend (e-mail 
Wim Hazeu, d.d. 30 juni 2016).

59 Op grond van de onjuiste schrijfwijze van de naam Narcissus kan worden betwijfeld of Diet Kramer bekend was met deze naam en bete-
kenis ervan in de psychiatrische praktijk. Denkbaar is dat ze de naam voor het eerst heeft gehoord tijdens de therapie die ze onderging. 
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Uit deze afsluitende regels van ‘Kort geding’ blijkt dat de therapie die Diet Kramer had ondergaan, 
haar had doen inzien dat een groot deel van haar problemen waren veroorzaakt door een boven-
matige eigenliefde. Daarbij was haar idee dat genezing, hoe pijnlijk ook, mogelijk zou zijn als ze die 
eigenliefde zou kunnen overwinnen. 

Uit de emotionele wijze waarop Diet Kramer het door haar verworven inzicht omtrent haar 
moeilijkheden beschrijft, kan worden afgeleid dat ze behoorlijk ontdaan moet zijn geweest over 
het gebruik van termen als ‘eigenliefde’ en ‘Narcissus’. Verwonderlijk is dat niet. In de jaren vijftig 
en zeker ook in de godsdienstige kringen waarin Diet Kramer verkeerde, gold naastenliefde – ‘heb 
uw naaste lief als u zelf ’ – als een belangrijke waarde. Eigenliefde, en nog sterker een bovenma-
tige eigenliefde, stond daar haaks op. Het is dan ook alleszins voorstelbaar dat het een schok voor 
Diet Kramer is geweest toen ze ten aanzien van haar problemen geconfronteerd werd met die term. 
 Wellicht voelde ze zich veroordeeld. Was dat soms ook aanleiding om het egodocument de titel 
‘Kort geding’ mee te geven? 

Bovenstaande laat zien dat ‘Kort geding’ enkele aan de toenmalige psychiatrische praktijk ontleende 
termen bevat. Het zijn deze termen die zouden kunnen verwijzen naar een mogelijk gestelde diag-
nose. De belangrijkste daarvan zijn: neurose, hysterische neurose en ‘Narcissus’. De vraag is nu hoe 
deze diagnostische aanwijzingen kunnen worden geïnterpreteerd, ondanks het feit dat de ziekte-
geschiedenis van Diet Kramer niet meer precies kan worden achterhaald. Een van de hulpmiddelen 
bij deze interpretatie is het zogenaamde DSM-systeem, ‘the Diagnostic and Statistical Manuel’, een 
in 1952 in de Verenigde Staten ontwikkeld classificatiesysteem voor psychiatrische ziektebeelden 
dat sindsdien ook in Nederland wordt toegepast. 

Bij de tot en met 2016 in gebruik zijnde versie van dit systeem, de DSM-IV, worden vijf ‘assen’ 
onderscheiden, waardoor zowel de biologische als de psychologische en sociale aspecten van iemands 
ziekte kunnen worden aangegeven. As I betreft een ‘toestandsbeeld’ op het moment van beoor-
deling, zoals een paniekstoornis, eetstoornis of een verslaving. Op as II wordt aangegeven om welke 
persoonlijkheidsstoornis het gaat, waarbij de term persoonlijkheidsstoornis wordt omschreven 
als ‘een duurzaam patroon van innerlijke ervaringen en gedragingen die duidelijk afwijken van de 
verwachtingen binnen de cultuur van betrokkenen’. As III betreft relevante lichamelijke toestands-
beelden als vermagering, verwondingen of een hoge bloeddruk, bij as IV gaat het om psychosociale 
stressfactoren als relatieproblemen of werkloosheid, en op as V wordt vermeld hoe iemand in het 
jaar voor de beoordeling functioneerde in relaties, beroep en maatschappij.60 

60 Gegevens over het DSM-systeem zijn ontleend aan Hellinga, Lastige lieden, aangevuld met informatie uit een gesprek met Hellinga, 
d.d. 10 juni 2016. Sinds de introductie van het DSM-systeem in 1952 zijn er verbeterde versies gekomen, in 1968 DSM-II, in 1980 
DSM-III, gevolgd door DSM-III-R (1987) en DSM-IV (1994). Vanaf 1 januari 2017 is DSM-V als classificatiesysteem leidend bij de 
bepaling van verzekerde zorg. Omdat DSM-V ten opzichte van DSM-IV geen noemenswaardige wijzigingen bevat in de criteria voor de 
categorie persoonlijkheidsstoornissen – de meest relevante categorie in verband met het ziektebeeld van Diet Kramer – is om praktische 
redenen ervoor gekozen bij de interpretatie van de hier genoemde diagnostische aanwijzingen gebruik te maken van DSM-IV, zoals deze 
is beschreven in Lastige lieden (bronnen: https://www.boompsychologie.nl/documenten/uitgeverij_boom/whitepapers/dsm_white-
paper_belangrijkste_wijzigingen_web_def.pdf en http://www.psynip.nl/het-nip/nieuws/dsm-5-vanaf-2017-leidend-bij-de-bepaling-
van-verzekerde-zorg.html?pageId=975155; geraadpleegd 18 juni 2016). 
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Een ander hulpmiddel bij de interpretatie van de genoemde diagnostische aanwijzingen zijn de 
psychoanalytische opvattingen ten aanzien van het begrip ‘neurose’. Daarbij wordt met neurotisch 
bedoeld ‘het minder dan optimaal functioneren als gevolg van het feit dat dingen van vroeger door-
spelen in de huidige situatie, ook als die eigenlijk niets te maken hebben met wat er nú gebeurt’. 
Verder wordt onderscheid gemaakt tussen een ‘symptoomneurose’ en een ‘karakterneurose’. Bij een 
symptoomneurose gaat het om een klacht waarvan de patiënt zegt dat hij er last van heeft en dat hij 
ervoor wil worden behandeld. Bij een karakterneurose is sprake van bepaalde neurotische karakter-
eigenschappen, waarvan de patiënt meestal zegt ‘zo ben ik nu eenmaal’, een houding die dikwijls 
gepaard gaat met weerstand tegen verandering en dus tegen therapie.61 

Voor de interpretatie van de termen die Diet Kramer in ‘Kort geding’ noemde, kan een com-
binatie van in het bijzonder as II van het DSM-systeem en de psychoanalytische opvattingen ten 
aanzien van neurosen enig inzicht bieden, in samenhang met verschillende symptomen die bij Diet 
Kramer kunnen worden geconstateerd aan de hand van ‘Kort geding’, haar brieven en de reacties 
van haar kinderen en anderen die haar hebben gekend. Allereerst lijkt duidelijk dat bij Diet Kramer 
eerder sprake is geweest van een karakterneurose dan van een symptoomneurose, ook omdat ze, 
naar zeggen van haar kinderen, hulpverleners nogal eens om de tuin leidde, wat de vraag oproept 
of ze werkelijk openstond voor behandeling. Ook de complexiteit van haar problemen lijkt een 
aanwijzing voor de conclusie dat aanleg dan wel karaktereigenschappen een rol hebben gespeeld bij 
haar psychische problemen. 

Voor het specificeren van de neurotische klachten van Diet Kramer biedt vervolgens het 
DSM-systeem aanknopingspunten, in combinatie met aan de genoemde bronnen ontleende symp-
tomen als gespletenheid, verlatenheid, suïcidaliteit, behoefte aan steun naast een zich terugtrekken, 
onbenaderbaarheid, bovenmatige gedrevenheid, uiterlijk vertoon van flinkheid en gebrek aan struc-
tuur. Het complex van deze symptomen lijkt in de eerste plaats te wijzen op wat in het DSM-IV-
systeem wordt aangeduid met een ‘Borderline persoonlijkheidsstoornis’, in de jaren vijftig benoemd 
als ‘hysterische neurose’. Gerben Hellinga omschrijft een patiënt met deze stoornis als iemand met 
‘een diepgaand patroon van instabiliteit in intermenselijke relaties, zelfbeeld en affecten en van 
duidelijke impulsiviteit. Zo iemand zal krampachtig proberen te voorkomen om feitelijk of ver-
meend in de steek gelaten te worden, zijn intermenselijke relaties zijn instabiel en intens en worden 
gekenmerkt door wisselingen tussen overmatig idealiseren en kleineren. Het zelfbeeld of zelfgevoel 
is instabiel en er is impulsiviteit die in potentie de betrokkene zelf kan schaden (…), suïcidale gedra-
gingen en automutilatie. Veel van deze mensen klagen over een chronisch gevoel van leegte, en zij 
vertonen inadequate, intense woede of moeite kwaadheid te beheersen. Ook kan er sprake zijn van 
voorbijgaande, aan stress gebonden paranoïde ideeën of ernstige dissociatieve verschijnselen.’ 

In het geval van Diet Kramer, die zeker ook periodes had waarin ze goed functioneerde, zou dan 
sprake kunnen zijn geweest van wat ‘high level’ borderline wordt genoemd. Mensen met deze stoor-
nis kunnen lange tijd tamelijk normaal leven en hebben ook min of meer probleemvrije  periodes, in 
tegenstelling tot zogenaamde ‘low level’ borderliners, bij wie de gedragsstoornissen vaker,  langduriger 

61 Hellinga, Lastige lieden, 32-35.
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en minder onderbroken voorkomen. Echter, op de vraag of er bij Diet Kramer sprake kan zijn geweest 
van high level borderline dan wel low level borderline is geen eenduidig antwoord te geven, vooral 
ook omdat er geen expliciete bronnen beschikbaar zijn over haar functioneren in haar goede periodes. 

In verband met het gebruik van de termen ‘Narcissus’ en ‘eigenliefde’ in ‘Kort geding’ zou in 
de tweede plaats kunnen worden gedacht aan sommige trekken van een ‘Narcistische persoon-
lijkheidsstoornis’, door Hellinga omschreven als een stoornis waarbij sprake is van ‘een diepgaand 
patroon (…) van grootheidsgevoelens (in fantasie of gedrag), behoefte aan bewondering en gebrek 
aan empathie. Zo iemand gelooft dat hij heel bijzonder is zonder de daarbij behorende prestaties 
geleverd te hebben en meent aanspraak te hebben op een voorkeursbehandeling. Hij neigt ertoe, 
anderen te exploiteren en is niet bereid de gevoelens of behoeften van anderen te erkennen of zich 
ermee te vereenzelvigen.’ De genoemde omschrijving lijkt evenwel niet direct op Diet Kramer van 
toepassing, vooral omdat ze enorm aan zichzelf twijfelde. De term ‘eigenliefde’ is dan ook niet 
 zonder meer verklaarbaar. Was hiermee misschien bedoeld dat ze dikwijls zozeer met zichzelf bezig 
was dat ze weinig tot geen oog had voor anderen? 

Een derde stoornis die op Diet Kramer van toepassing kan zijn geweest, vooral wat betreft haar 
afhankelijkheidsrelatie met Peter van ’t Sant, is de ‘Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis’, die onder 
meer wordt gekenmerkt door ‘een diepgaande en buitensporige behoefte verzorgd te worden, het-
geen leidt tot onderworpen en vastklampend gedrag, en de angst in de steek gelaten te worden’.62

Het zal duidelijk zijn dat het moeilijk is om achteraf, en zonder te beschikken over een medisch 
dossier, vast te stellen van welke stoornis sprake is geweest bij Diet Kramer. Denkbaar is ook dat ze 
voldeed aan criteria voor meerdere stoornissen tegelijk. De officiële term voor de stoornis is dan 
volgens het DSM-IV-systeem ‘Persoonlijkheidsstoornis Niet Anders Omschreven’, een codering die 
volgens Hellinga ‘in verreweg de meeste gevallen’ de beste is. ‘Immers: lang niet elke patiënt is een 
duidelijk geval van één, en niet meer dan één speciale persoonlijkheidsstoornis.’63 Mogelijk gold dit 
ook voor Diet Kramer. 

Zoals het lastig blijft om het ziektebeeld vast te stellen, zo geldt dat ook voor het achterhalen 
van de achterliggende oorzaken. Waarschijnlijk is sprake van een combinatie van factoren die een 
rol hebben gespeeld, zoals aanleg – ‘temperament’ genoemd in de psychiatrische praktijk – en het 
tijdens de jeugd ontwikkelde karakter, beide twee min of meer stabiele factoren. Daarnaast zijn er 
omstandigheden die van invloed kunnen zijn geweest, bijvoorbeeld maatschappelijke ontwikkelin-
gen, de gezinssituatie of een opgelopen trauma. Ten aanzien van dit laatste kunnen de ervaringen 
van Diet Kramer in de interneringskampen zeker worden genoemd, maar gezien het feit dat er waar-
schijnlijk al eerder sprake is geweest van psychische problemen, zullen ook andere oorzaken een rol 

62 Hellinga, Lastige lieden, 38-40, aangevuld met gegevens uit het gesprek met Hellinga, d.d. 10 juni 2016 en zijn e-mail d.d. 16 juli 2016. 
In DSM-IV worden in totaal tien persoonlijkheidsstoornissen besproken. Voor de diagnostisering aan de hand van DSM-IV-criteria 
voor de genoemde persoonlijkheidsstoornissen, zie ook: Derksen, Handboek persoonlijkheidsstoornissen, 64-69, 75-81, 88-93, 100-104 
alsmede Sprey, Praktijkboek persoonlijkheidsstoornissen, 239-245, 277-279, 309-313. Psychiater Nelleke Nicolai (* 1947) bevestigt dat 
patiënten met de diagnose borderline vroeger ‘hysterisch’ werden genoemd (bron: Nicolai, ‘Borderline’). Het feit dat Diet Kramer door 
Guus Muller ‘de freule’ werd genoemd, zou als aanwijzing kunnen worden gezien voor een zekere grootheidswaan in haar optreden ten 
opzichte van hem. Maar dat zou dan ook gelden voor Wim Muller, die door Guus immers ‘de baron’ werd genoemd. Een verband tussen 
het gebruik van deze benamingen en de aanwezigheid van een Narcistische persoonlijkheidsstoornis bij Diet Kramer ligt dan ook niet 
voor de hand, vooral ook omdat de termen op een goedmoedige toon zijn gebruikt.

63 Hellinga, Lastige lieden, 41. L. Derksen, Handboek persoonlijkheidsstoornissen, 100-104.
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hebben gespeeld. Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan haar eenzame jeugd, dan wel druk vanuit 
een sterke geloofsopvoeding in combinatie met een zekere aanleg.64 

Onbekend is hoe lang Diet Kramer in Veluweland verbleef. De ‘paar maanden’ waaraan Jan  Kramer 
bij haar vertrek naar het ‘retraite-oord’ dacht, is ze zeker in Ederveen geweest. Op donderdag 
5 augustus 1954 brachten hij en zijn vrouw, in het gezelschap van kennissen, haar daar een bezoek, 
waarbij ze haar meenamen voor een lunch in Veenendaal. Mogelijk kwam ze kort daarna naar huis, 
want op 7 september 1954 noteerde Jan Kramer dat er familieberaad was in Amsterdam, met de 
ooms Kees, Paul en Fré, over ‘de toestand van tante Diet’ en de te nemen maatregelen. Verondersteld 
kan worden dat de bijeenkomst was belegd omdat de thuiskomst van Diet Kramer aanstaande was.65 

In ieder geval werd gedacht aan ondercuratelestelling, waartoe Diet Kramer, zoals haar broer 
aangeeft, zelf het initiatief had genomen. Indien die informatie juist is, zou dat betekenen dat Diet 
Kramer toegaf dat de financiële problemen groot waren en ook dat ze orde op zaken wilde  stellen. 
Vervolgens werd de ondercuratelestelling inderdaad geregeld. Rond 1 november werd notaris 
K. Abma in Amsterdam benoemd tot curator, een situatie die in ieder geval tot eind 1957 heeft 
geduurd, zoals blijkt uit een aanvraag voor een zogenaamde ‘Japanse uitkering’ in oktober 1957. 
Volgens haar dochter ervoer Diet Kramer het feit dat ze onder curatele stond, ondanks haar eigen 
initiatief daartoe, als kleinerend. Toen het dan ook op zeker moment, in ieder geval na 1957 wat 
beter met haar ging, draaide Diedie het curatorschap op verzoek van haar moeder terug, een stap 
waarvan ze zich nog steeds afvraagt of ze er goed aan heeft gedaan. ‘Misschien had ze toch onder 
curatele moeten blijven?’66 

Niet alleen de duur van haar verblijf in Veluweland is onbekend, ook is er geen antwoord op 
de vraag of de behandeling haar goed had gedaan. In ieder geval waren de moeilijkheden, toen ze 
weer thuis was, niet voorbij. Zo kwam de relatie met haar vriendin nog meer onder druk te staan, 
en wel zodanig dat van samenwonen geen sprake meer kon zijn. In november 1954 verhuisde Peter 
van ’t Sant dan ook naar de Sportlaan, zo’n tien minuten lopen van de Tortellaan. Het contact werd 
 overigens niet helemaal verbroken, want volgens de kinderen sprong Peter van ’t Sant regelmatig 

64 Om een indruk te krijgen van een eventuele genetische (aanleg-)factor wordt vaak gekeken of de problematiek ook voorkomt bij ouders, 
grootouders, broers en zusters. Als bij een of meer familieleden sprake is van vergelijkbare problemen, speelt aanleg vermoedelijk een 
belangrijke rol (genotypische persoonlijkheidsstoornis). Wanneer traumatische of omstandigheidsfactoren vooral een rol spelen, wordt 
wel gesproken van een fenotypische persoonlijkheidsstoornis. Vaak gaat het echter om een combinatie van factoren. Hellinga, Lastige 
lieden, 63-71, aangevuld met gegevens uit het gesprek met Hellinga, d.d. 10 juni 2016 en zijn e-mail, d.d. 16 juli 2016. 

65 Uit een ongedateerde brief aan Edith (Vermeulen-)Kramer (EVK) blijkt dat Diet Kramer tijdens een verblijf in Veluweland enkele dagen 
thuis is geweest. Daarna is ze teruggegaan naar Lunteren, waar ze nog tot 20 september zou blijven. ‘Ik turf nu maar af…. nog 27 dagen.’ 
Onbekend is of ze deze brief heeft geschreven tijdens haar verblijf in Veluweland in 1954. Mogelijk is ze er vaker opgenomen geweest.

66 Volgens het in 1951 gesloten ‘Yoshida-Stikker’ akkoord hadden ex-geïnterneerden recht op een herstelbetaling. Na jarenlang onder-
handelen werd in 1956 overeenstemming bereikt over de hoogte van een eenmalige herstelbetaling, te weten fl. 415,- per persoon (bron-
nen: http://www.saip.nl/nl/content/pages/ju.aspx en https://javapost.nl/2011/02/05/japanse-uitkering/; geraadpleegd 14 juni 2016). 
Voor het verkrijgen van deze uitkering is op 21 november 1956 een aanvraag ingediend door Diet Kramer en op 17 december 1956 door 
Jan Muller. Uit de beschikking die hierop volgde, gedateerd 24 oktober 1957, blijkt dat aan Diet Kramer een bedrag van fl. 385 is toege-
kend – onduidelijk is waarom dit bedrag dertig gulden lager is dan het genoemde bedrag van fl. 415,- – en dat dit bedrag is overgemaakt 
op de bankrekening van notaris K. Abma, Joh. Vermeerstraat 43 te Amsterdam. Tevens werd een bedrag van fl. 385,- toege kend aan Lex 
Muller. Eenzelfde bedrag werd ter verdeling toegekend aan de erfgenamen van Wim Muller (respectievelijk dossier 67137 en dossier 
61137A, Stichting Administratie Indonesische Pensioenen, Heerlen). Levensverhaal Jan Kramer (EVK). Interview Diedie, Lex en Ingrid 
Muller, d.d. 14 september 2012.
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bij als het slecht ging met hun moeder. Ook gingen ze nog samen op vakantie, zoals verderop zal 
blijken.67 

Laten we eerlijk zijn!
Ondanks alle problemen publiceerde Diet Kramer in 1954 in het letterkundig en algemeen- 
cultureel maandblad Ontmoeting ‘Laten we eerlijk zijn (Fragment)’, waarbij de toevoeging ‘Frag-
ment’ een aanduiding is dat het om een gedeelte uit een roman gaat. Ongetwijfeld was dat de roman 
waaraan Diet Kramer al enkele jaren werkte, een boek, dat vooruitlopend op de voltooiing, al in het 
voorjaar van 1953 was aangekondigd in de catalogus van uitgeverij Holland. De roman was in dat 
jaar zelfs al voor de helft gedrukt, zo blijkt uit de notities van Jan Kramer, wat overeenstemt met 
vondsten in de nalatenschap van Diet Kramer. Hierin is onder meer een onvolledig typoscript vol 
doorhalingen van een roman met de titel Laten we eerlijk zijn! aangetroffen alsmede een incomplete 
drukproef van deze roman. Ook bevat de nalatenschap verschillende bij het verhaal horende aan-
tekeningen, een kladversie van een deel van het eerste hoofdstuk en iets dat op een werkschema lijkt. 
Dit schema bevat warrige notities over haar dagritme, zoals ‘vroeg opstaan, kamer keurig in orde en 
jezelf behoorlijk kleden, eten hiermee klaar om half tien’, etc. De notities, die eindigen met ‘om elf 
uur werken tot 1 uur dan van 3 tot 6 en desnoods in de avond doorzet[t]en’ lijken een poging om 
zichzelf tot een gedisciplineerde werkhouding te dwingen. Het geheel laat zien hoe Diet Kramer 
destijds met haar leven én met de roman moet hebben geworsteld.68 

Dat laatste blijkt ook uit het feit dat het fragment in Ontmoeting, de drukproef en het typo-
script wat inhoud betreft niet overeenstemmen. Zo is het fragment, waarin een dochter met de 
naam  Hester terugblikt op het leven van haar ouders – de koorddanseres Charma Costarica wier 
echte naam Marie de Bruin is en de twintig jaar oudere, adellijke, puissant rijke en academisch opge-
leide Evert-Jan Vrijenbergh – uiteindelijk toch niet opgenomen in de roman. Het fragment eindigt 
namelijk met de dood van vader Vrijenbergh, terwijl de roman Laten we eerlijk zijn! vooral over 
de wederwaardigheden van Hester en haar moeder Charma gaat in de periode na het overlijden. 
Blijkbaar heeft Diet Kramer, hetzij op eigen initiatief hetzij op verzoek van haar uitgever, de vooraf-
gaande gebeurtenissen in het boek geschrapt. Een verschil tussen het typoscript en de drukproef is 
dat in het typoscript gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog in mindere mate zijn uitgewerkt. 

Een belangrijk thema, dat zowel in het fragment als in de roman aan de orde komt, is het 
huwelijks leven in combinatie met trouw blijven aan jezelf, zij het dat dit tegengesteld aan elkaar is 
uitgewerkt. Uit het fragment in Ontmoeting blijkt dat het huwelijk van Charma en Evert-Jan har-
monieus is, vooral doordat beide partners elkaar ruimte geven om zichzelf te zijn. Zo kan Charma, 
die na haar huwelijk met Evert-Jan door grote materiële rijkdom wordt omringd, volkomen leven 
volgens haar eigen opvattingen. Dat geldt in de eerste plaats haar grenzeloze eerlijkheid. ‘Laten we 

67 Vanaf 20 november 1954 staat Peter van ’t Sant ingeschreven op het adres Sportlaan 27, Den Haag. Interview Diedie, Lex en Ingrid 
Muller, d.d. 14 september 2012.

68 ‘Laten we eerlijk zijn (Fragment)’, Ontmoeting : letterkundig en algemeen-cultureel maandblad, 7 (1954), nr. VI, 164-169. De drukproef 
betreft de bladzijden 26 tot en met 91, waarbij de pagina’s 30, 31, 35 en 90 ontbreken. Het typoscript betreft een deel van het eerste 
hoofdstuk en verschillende andere stukken van het verhaal, die kunnen worden beschouwd als ‘probeersels’ (LM, collectie Diet Kramer, 
signatuur K 08631 [NG]). 
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eerlijk zijn’ is haar devies, vanuit het idee dat alleen een oprecht mens een vrij mens kan zijn. Het is 
een eigenschap die Evert-Jan moeilijk kan doorgronden, maar dat levert geen problemen op. Daar-
naast leeft Charma, in tegenstelling tot haar echtgenoot, vanuit een sterk geloof in God. Dat ze 
hierin tegenpolen zijn, staat hun samenleven evenmin in de weg. 

Geheel anders komt het huwelijksleven aan de orde in de onvoltooide roman. Hierin is de 
verbintenis van Hester en de degelijke, ambitieuze jurist Egbert Willema het onderwerp. In hun 
huwelijk verwacht Egbert van zijn vrouw dat zij hem volgt in zijn ambities, die onder meer tot uiting 
komen in een sterke behoefte aan luxe en aan omgang met mensen uit de hoogste maatschappelijke 
kringen. Van Hester verlangt hij dat zij daarbij de rol van de perfecte gastvrouw op zich neemt, 
een rol die haar steeds meer gaat tegenstaan. Lange tijd speelt ze het spel mee, maar ze vindt er 
geen enkele voldoening in. Ze voelt zich niet gewaardeerd om wie ze echt is en snakt naar vrijheid. 
Het gevolg is dat ze zich terugtrekt in zichzelf en dat zij en Egbert steeds meer langs elkaar heen 
leven. Van de harmonie die het huwelijk van haar ouders kenmerkte, is dan ook geenszins sprake in 
het huwelijk van Hester en Egbert. De disharmonie wordt daarbij versterkt door een verschillende 
godsdienstige achtergrond. Terwijl Egbert streng calvinistisch is, is Hester, net als haar moeder, op 
een blijmoedige manier katholiek. De open manier waarop Hester haar geloof uit, wordt regelmatig 
door Egbert bekritiseerd. Het resultaat van dit alles is dat Hester in een geestelijke crisis raakt. In 
opdracht van haar man en dochter, wordt ze bezocht door een psychiater, in dit geval de verloofde 
van haar dochter. Deze Karel noemt haar levenshouding neurotisch, maar stelt daarbij dat Hester 
zichzelf niet is. Met dit laatste eindigt de drukproef van de roman. 

Er zijn verschillende aspecten die opvallen aan het gepubliceerde fragment in Ontmoeting en de 
incomplete roman Laten we eerlijk zijn!. Dat betreft allereerst de kringen waarin het verhaal speelt. 
Terwijl in vorige romans van Diet Kramer dikwijls sprake was van een artistiek, intellectueel dan 
wel burgerlijk milieu, wordt het decor in Laten we eerlijk zijn! gevormd door adellijke en anderszins 
hoge maatschappelijke kringen, kringen waarin het draait om financieel bezit en succes. In de figuur 
van de moeder van Hester is er tevens ruimte voor een meer bohemienachtige omgeving. 

De keuze van de namen van verschillende hoofdpersonen sluit aan bij de beschreven leef-
werelden. Dat is vooral het geval bij de namen van ouders van Hester, het nogal exotisch klinkende 
Charma Costarica naast het aristocratisch aandoende Evert-Jan Vrijenbergh. Het zijn namen die 
weinig gelijkenis vertonen met de over het algemeen ‘gewone’ namen van de personages in de andere 
romans van Diet Kramer. 

Naar de achtergrond van deze keuzes kan alleen maar worden gegist. Wilde Diet Kramer met 
deze roman haar grenzen verleggen? Wilde ze een andere koers varen? Dat lijkt niet waarschijn-
lijk, vooral ook omdat uit het warrige en weinig consistente geheel van typoscript, drukproef en 
aan tekeningen, waarin tal van verschrijvingen en andere fouten voorkomen, blijkt hoe verkrampt 
Diet Kramer aan dit verhaal moet hebben gewerkt. Het lijkt erop dat haar amper voor ogen stond 
hoe het verhaal en de personages zich zouden moeten ontwikkelen. Wat Diet Kramer in Laten 
we eerlijk zijn! beschrijft, staat bovendien ver af van de realiteit. Dat is niet verwonderlijk, want in 
tegen stelling tot in eerdere romans als De Bikkel, Roeland Westwout en Thuisvaart zet ze in Laten 
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we eerlijk zijn! een wereld neer die ze totaal niet kende. Van doelgericht werken lijkt bij deze roman 
derhalve geen sprake te zijn geweest.

De keuze om het verhaal in de hoogste maatschappelijke kringen te laten spelen lijkt eerder het 
gevolg van een zekere obsessie voor stand, voor klinkende namen, voor maatschappelijk succes. Een 
obsessie die het gevolg zou kunnen zijn geweest van frustratie. Was ze misschien teleurgesteld omdat 
ze het minder ver had geschopt dan ze had gehoopt of omdat haar kinderen minder succesvol waren 
– zowel Diedie als Lex had het niet gered op de hbs – dan haar voor ogen had gestaan? 

Overigens worden de hogere regionen van de samenleving in Laten we eerlijk zijn! niet geheel 
kritiekloos beschreven. Dat is vooral het geval in de roman, waarin Hester zich realiseert hoe leeg 
die wereld is. Vanuit dat besef steekt ze de draak met de semi-intellectuele gesprekken die er vaak 
worden gevoerd. Dat doet ze op een feest door de gasten te verbazen met een door haar geciteerde 
uitspraak van de Duitse filosoof Karl Jaspers over Sartre. Vervolgens geeft ze te kennen dat ze aan de 
hand van citaten van Jaspers een beschouwing over de filosoof Kierkegaard zou kunnen geven. Daar-
mee maakt ze duidelijk dat ze doorheeft dat de gesprekken die worden gevoerd grotendeels uit het 
napraten van anderen bestaat. ‘Wij zijn immers geroutineerde citatenexperts’, zegt ze, een uitspraak 
waarmee ze de aanwezigen nogal te kijk zet, wat haar de woede van haar man oplevert. Een en ander 
lijkt op serieuze kritiek op de bovenlaag van de maatschappij. De passage is echter dermate houterig 
en onhandig geschreven en zo vol clichés, dat de kritiek een weinig overtuigende indruk maakt.

Onduidelijk is ook waarom Diet Kramer ervoor koos om de hoofdpersonen Charma en Hester 
katholiek te laten zijn, ook een wereld die ze vrijwel niet kende, behalve misschien uit de verhalen 
van Peter van ’t Sant, die immers in een katholieke sfeer was opgegroeid. Daarbij wordt het katho-
lieke geloof op een positieve manier beschreven, in tegenstelling tot de rechtlijnigheid van de calvi-
nist Egbert. Dit godsdienstig aspect zou een uiting kunnen zijn van de geloofsvragen waarmee Diet 
Kramer voortdurend worstelde. Vragen die misschien weer sterker waren gaan spelen door haar ver-
blijf in de katholieke Ursulakliniek. In brieven of andere documenten heeft ze zich niet uitge laten 
over de wijze waarop ze de godsdienstige achtergrond van de Wassenaarse kliniek heeft ervaren, 
maar het is niet ondenkbaar dat haar verblijf daar een rol heeft gespeeld bij de positieve beschrijving 
van het katholicisme in Laten we eerlijk zijn!. In dat geval kan bovendien worden verondersteld dat 
de katholieke achtergrond van de Ursulakliniek, voor zover ze die daar had leren kenen, bij haar 
geen afweer had opgeroepen. 

Een ander opvallend facet van de roman betreft het feit dat Diet Kramer de Morele Her-
bewapening, de beweging waarmee ze via Sylvia Philips-van Lennep in aanraking was gekomen, aan 
de orde laat komen. Het is Charma die zich in zekere zin aangesproken voelt door de idealen die de 
Amerikaanse predikant Frank Buchman, de initiatiefnemer van de Morele Herbewapening, in de 
jaren voor de Tweede Wereldoorlog uitdraagt. Daarbij is ze kritisch ten aanzien van zijn opvatting 
dat de wereld gered zou kunnen worden door het aanboren van ‘de grote krachtbronnen van Gods 
scheppend denken’, maar na het zien van wat er eind jaren dertig gaande is in landen als Duitsland 
en Italië, en later ook in Frankrijk en Engeland, en de dreiging die daarvan uitgaat, is ze het met 
hem eens dat het een strijd zou worden ‘tussen God en Chaos’. Onder meer vanuit dat inzicht raakt 
Charma ook betrokken bij de vele mensen die getroffen worden door de oorlog. Haar behulpzaam-
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heid en vrijgevigheid in die jaren zijn groot. Na de oorlog volhardt ze in die houding, zoals blijkt 
uit de schenking van vrijwel haar gehele bezit aan instanties die zich bezighouden met het lot van 
‘displaced people’ en oorlogswezen. Voor zichzelf neemt ze genoegen met een bescheiden lijf rente.69 
Het is aannemelijk dat Diet Kramer met deze opstelling van Charma haar weldoenster Sylvia  Philips 
een hart onder de riem wilde steken, evenwel zonder zich daarbij in alle opzichten achter de ideeën 
van de Morele Herbewapening te scharen. 

Ongetwijfeld hebben de psychische problemen van Diet Kramer een grote rol gespeeld bij het 
schrijven en zeker ook bij het niet kunnen voltooien van Laten we eerlijk zijn! Haar depressies en 
het bovenmatige gebruik van medicijnen zullen niet bevorderlijk zijn geweest voor de concentratie 
die nodig is om te schrijven. De vele verschrijvingen en het verstrikt raken in de ontwikkeling van 
het verhaal laten zien dat ze er weinig grip op had. De weinig realistische keuzes – het beschreven 
milieu en de katholieke hoofdpersonages bijvoorbeeld – die ze voor deze roman maakte, versterken 
dat idee. Het feit dat ze in 1952 aan Risseeuw schreef dat ze aan ‘een erg moeilijke roman’ werkte, 
lijkt ook een uiting van haar worsteling met het verhaal. Het is dan ook voorstelbaar dat ze op zeker 
moment, toen haar gezondheid nog verder aftakelde, zo de draad kwijtraakte dat ze daardoor niet 
tot een afronding kon komen.70 

Laten we eerlijk zijn! is niet het enige proza dat Diet Kramer ongepubliceerd heeft nagelaten. Na 
haar dood zijn nog enkele, niet gedateerde typoscripten van verhalen aangetroffen. Zo is er het 
afgeronde verhaal ‘Hoe ik gevonden werd’, over een jong, te vondeling gelegd hondje dat een goed 
tehuis vindt. Omdat het verhaal vanuit het perspectief van de hond is geschreven doet het den-
ken aan de verhalen over teckel Lodewijk. Het tweede typoscript, voorzien van vele aantekeningen 

69 Laten we eerlijk zijn! Onvoltooide roman, 58-59 (LM, collectie Diet Kramer, signatuur K 08631 [NG]). 
70 Brief van Diet Kramer aan P.J. Risseeuw, d.d. 5 april 1952 (HDC, archief P.J. Risseeuw, collectienr. 198). Ook de vele schrijffouten op 

andere plaatsen – in brieven en ‘Kort geding’ – kunnen een gevolg zijn geweest van de verdere aftakeling van haar gezondheid. 

Tijdens haar laatste levensjaren had Diet Kramer een 
portable typemachine van het merk Swissa in gebruik 
( JV).
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en  doorhalingen, is een verhaal in wording. ‘Groot plein, kleine mensen’ handelt over de 22-jarige 
Govert Damsté, student en overlevende van een interneringskamp in Nederlands-Indië, die in een 
pension aan een plein woont. Hij houdt zijn huisgenoten op afstand. Voor de zeventienjarige Judith, 
wees en overlevende van concentratiekamp Bergen-Belsen, voelt hij echter ‘ontferming’, maar dat 
laat hij aan niemand zien, waardoor zijn leven behoorlijk eenzaam is. Het derde, grotere typoscript, 
eveneens vol doorhalingen en verbeteringen, betreft delen van een verhaal (of is het een roman?) 
met de titel ‘Onbekend letsel’. Hoofdpersoon is Aryan, een negentienjarige jongen die zich verlaten 
voelt door zijn ouders. Zijn eerste vader heeft hem van de trap geslagen, zijn tweede vader is met zijn 
moeder naar Amerika gegaan, waarna Aryan achterbleef in een pension. De jongen is voortdurend 
in geldnood en raakt betrokken bij louche zaakjes. Op zeker moment realiseert hij zich echter dat hij 
een dergelijk leven niet wil. Hij zoekt steun bij God, maar krijgt dan een ongeluk, waardoor hij in 
het ziekenhuis belandt. Het verhaal is, net als Laten we eerlijk zijn!, verre van afgerond. Het is warrig 
van structuur en inhoud, en doet vermoeden dat Diet Kramer ook bij het schrijven hiervan weinig 
geconcentreerd aan het werk was. Derhalve lijkt het geschreven in de laatste periode van haar leven.71

Alles bij elkaar ging het schrijven Diet Kramer in deze jaren duidelijk niet goed af. Alleen een 
enkel vertaal- of redactieklusje bracht ze in deze periode tot een goed einde.72 

‘Laatste etappe’
Na haar verblijf in Veluweland en de daar verworven inzichten ging het mogelijk korte tijd beter 
met Diet Kramer, waardoor ze zich weer enigszins op de buitenwereld kon richten. Zo werd er op 
16 maart 1955 een kort interview met haar gepubliceerd in de Haagsche Courant, voorzien van een 
foto van een lachende Diet Kramer met in haar hand een sigaret. Daarin is vermeld dat ze nog steeds 
kampte met gezondheidsproblemen die het gevolg waren van de interneringskampen en dat dit de 
reden was dat er al een poos geen nieuw boek was verschenen. De publicatie van Laten we eerlijk 
zijn! – misschien eind van dat jaar – wordt echter aangekondigd.73 En uit het archief van Marijke 
 Raephorst blijkt dat haar naam op de lijst stond van de auteurs die aanwezig zouden zijn op de 
jeugdboekenmarkt die op zaterdag 2 april 1955 werd georganiseerd in De Bijenkorf te Den Haag. 
De begeleidende brief bewijst bovendien dat Diet Kramer ook dat jaar zitting had in het ‘Comité 
van Uitnodiging’, deze keer samen met collega-schrijver Leonard Roggeveen en jeugdbibliotheca-
resse Henriëtte R. Wolff. Daaruit kan worden geconcludeerd dat Diet Kramer in elk geval van plan 
was acte de présence te geven op de markt. Of ze uiteindelijk 2 april ook daadwerkelijk aanwezig 
was, is niet bekend.74 

Onrust bleef er echter volop in haar leven. Uit een ongedateerde, maar vermoedelijk in 1956 
geschreven, brief aan ‘Heer Roest’, met wie waarschijnlijk redacteur Hans Roest is bedoeld, blijkt 

71 ‘Hoe ik gevonden werd’ maakt deel uit van het familiearchief (LeM). ‘Groot plein, kleine mensen’ en ‘Onbekend letsel’ worden bewaard 
in het LM, Den Haag (collectie Diet Kramer, signatuur K 08631 [NG]).

72 Zie bladzijde 370, noot 15.
73 [Anoniem], ‘Van mens tot mens’. 
74 Informatie Jeugdboekenmarkt 1955 (MvR). In het overzicht van aanwezige auteurs is Diet Kramer ingedeeld in de categorie schrijvers 

voor ‘Oudere meisjes’, samen met Marijke van Raephorst, Fenna Feenstra (1892-1983) en de Vlaamse L. (Madeleine Suzanne Eugenie) 
Van Marcke (1902-1987). Op de lijsten met auteurs die aanwezig waren op de jeugdboekenmarkten in 1956 en 1957, komt de naam Diet 
Kramer niet voor (MvR).
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dat Diet Kramer enige tijd in het ziekenhuis had gelegen met ‘een schouderfractuur en een pols-
fractuur’ nadat ze in haar eigen huis was mishandeld door de zwager van Diedie. Ze had deze man, 
‘een van de laatst uit Ind. teruggekeerde mensen van het Jungschlägerproces’, uit medelijden in huis 
genomen. ‘De man is klaarblijkelijk maniakaal geworden’, schrijft ze, en ook dat het een ‘onver-
kwikkelijke zaak met politie’ was. 

Diedie Muller bevestigt dat haar zwager Tony Doornik na zijn scheiding enige tijd bij haar 
 moeder heeft gewoond. Ze omschrijft hem als een nogal asociale man, iemand die ‘niet helemaal 
lekker’ was. Hij had veel ruzie met Diet Kramer, die hem daarom op zeker moment uit huis heeft 
gezet. Dat zal na de mishandeling zijn geweest. De kwestie deed Diet Kramer tegenover Roest de 
opmerking maken: ‘Ik zit wel altijd in een ongelukshoek.’ Blijkbaar voelde ze zich niet alleen slacht-
offer van Doornik maar ook van andere situaties. Daarbij laat ze Roest tevens weten dat ze hem zo 
spoedig mogelijk het einde van ‘Ondanks een verstandskies’ zal doen toekomen.75

Er waren meer moeilijkheden. Zo was in 1957 de verhouding tussen Diet Kramer en haar 
 dochter ernstig verstoord. In een brief aan haar vriendin Riek Bakker-Dik stortte ze hierover haar 
hart enigszins uit. Ze schrijft dat Diedie haar ‘de haren wel eens te bergen doet rijzen’ [sic!]. Dat 
lijkt behoorlijk eufemistisch uitgedrukt, want verderop blijkt uit het epistel dat er toentertijd geen 
enkel contact was tussen haar en Diedie, die een jaar eerder naar Amsterdam was verhuisd. ‘Veel 
dingen hebben me nogal aangepakt en mijn psychiater vindt het voor mij en voor het werk dat-ie 
aan me doet, beter dat we elkander niet zien. Een zure appel op z’n zachtst uitgedrukt.’ Uit hetgeen 
ze verder over deze kwestie schrijft aan Riek Bakker kan tevens worden geconcludeerd dat Diet 
Kramer verwachtte dat het contact op zeker moment wel zou worden hersteld, echter niet op heel 
korte termijn: ‘Ik voor mij ben er echter wel van overtuigd, dat ze [Diedie] binnen enkele jaren naar 
me terugkeert (…).’ Weinig positief is ze daarbij over de verloving van haar dochter met ‘een veel 
oudere semi-arts’, met wie Gerrit (Ger) van Eelen (1918-1995) wordt bedoeld, die Diedie tijdens 
het laatste jaar van de verpleegstersopleiding in het Wilhelmina Gasthuis in Amsterdam had leren 
kennen. Ze vindt het tweetal ‘ongelooflijk materialistisch en cynies’ en vraagt zich af of ‘het bij 
Diedie echt is (…), ik geloof in m’n hart dat ze zo’n beetje Marlène Dietrich speelt’. Wat ze met die 
laatste toevoeging bedoelde, is niet opgehelderd. 

75 Ongedateerde brief aan ‘Heer Roest’ (LM, collectie Diet Kramer, signatuur K 08631 [NG]). Interview Diedie, Lex en Ingrid Muller, d.d. 
14 september 2012. Gouvernementsambtenaar Anthonie Hendrikus (Tony) Doornik (1911-1987) trouwde op 15 oktober 1935 met 
Maria Gerardina Hermina van Eelen (1915-?); het huwelijk eindigde op 12 mei 1951 in een echtscheiding (bron: https://www.openarch.
nl/show.php?archive=elo&identifier=866db5b9-3649-180c-c909-21442d50929d&lang=nl; geraadpleegd 20 september 2016). Hans 
Roest (1917-2006) was in ieder geval begin jaren zestig als redacteur werkzaam bij uitgeverij De Geïllustreerde Pers (bron: Letterenhuis, 
Antwerpen, collectie Hans Roest, Magazijnplaats: K1 B 7 E5; e-mail Jeroen Brouwers, d.d. 1 maart 2014). Mogelijk bekleedde Roest die 
functie ook al in de jaren vijftig, toen De Geïllustreerde Pers enkele fragmenten uit romans van Diet Kramer opnam in het Groot Vacantie 
Boek dat jaarlijks verscheen. Er is geen publicatie bekend met de titel ‘Ondanks een verstandskies’. Ook in de nalatenschap van Diet Kram-
er is geen oorspronkelijk of vertaald werk aangetroffen met deze titel aangetroffen. De door Diet Kramer gebruikte term ‘Jungschläger-
proces’ verwijst naar de rechtszaak die de Indonesische regering vanaf september 1954 voerde tegen de Nederlandse ex-militair Leon 
Nicolaas Hubert Jungschläger (1904-1956) vanwege vermeende staatsondermijnende activiteiten. Voordat het tot een uitspraak kwam 
overleed Jungschläger op 19 april 1956 aan de gevolgen van een hersenbloeding. Tegelijk met de zaak tegen Jungschläger liep er een 
vergelijkbaar proces tegen ex-KNIL-officier H.C.J.G. (Henry) Schmidt (1903-1971). Schmidt werd in oktober 1956 veroordeeld tot 
vijftien jaar gevangenisstraf. Beide rechtszaken gaven in Nederland veel ophef. Een en ander was tekenend voor de toenmalige slechte 
verstandhouding tussen Nederland en Indonesië (bron: http://www.npogeschiedenis.nl/andere-tijden/ afleveringen/1999-2000/
Mieke-Bouman.html; geraadpleegd 15 juli 2016).
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De problemen rond Diedie drukten zwaar op Diet Kramer en ze miste daarbij ook haar man, met 
wie ze anders had kunnen overleggen.76 Overigens kan Diet Kramer weinig bezwaar hebben gehad 
tegen het grote leeftijdsverschil – ruim zestien jaar – tussen Diedie en haar verloofde. Zelf was ze 
immers ook bijna zestien jaar jonger geweest dan haar echtgenoot. 

De moeilijkheden tussen Diet Kramer en Diedie worden door de laatste bevestigd. Diedie 
 Muller vertelt dat de situatie met haar moeder zo ernstig was dat de directrice van het Haagse 
zieken huis waar ze haar opleiding volgde, haar had geadviseerd die af te maken in Amsterdam. ‘Je 
kunt je moeder niet helpen. Dat is het werk van mensen die ervoor hebben geleerd. Je kunt niet het 
leven van je moeder leiden’, had de directrice gezegd. Diedie had die raad opgevolgd en was naar 
Amsterdam verhuisd. Ze had een kamer gehuurd bij ‘tante Greet’ Velsen-Quast, die voor haar een 
soort vertrouwenspersoon was geweest. In 1956 had ze haar opleiding afgesloten. Vervolgens was ze 
in 1959 met Ger van Eelen naar Davos verhuisd, waar ze op 30 juli 1960 trouwden.77

Niet alleen Diedie was het huis uit, ook Lex woonde niet meer thuis. Hij was bezig zijn militaire 
dienstplicht te vervullen bij de marine. Het betekende dat Diet Kramer het gehele appartement 
voor zichzelf had. Omdat de ‘flat’ haar te groot werd, had ze in 1956 inwoning gezocht, zo blijkt uit 
de brief aan Riek Bakker: ‘Tegenwoordig woon ik samen met een vrouwelijke arts, die ik destijds in 
Davos leerde kennen. Al een jaar en het gaat erg goed gelukkig.’ Het samenwonen had waarschijnlijk 
ook een financiële reden, want ze schrijft dat haar huisvesting weliswaar aantrekkelijk was maar ook 
‘veel te duur’ werd, mede omdat de pensioenen in ‘deze tijd van hoogconjunctuur’ alsmaar achter-
uitgingen. Bovendien schreef ze niet meer, wat eveneens een nadelig effect had op haar inkomsten. 
Van harte hoopte ze trouwens dat ze weer aan werken toe zou komen. ‘Laten we hopen dat dat me 
nog eens gegeven wordt.’ Ze zou er God heel dankbaar voor zijn als ze het schrijven weer terug zou 
krijgen, laat ze haar schoolvriendin weten.78 

Aan Riek Bakker schrijft ze ook over een geplande vakantie in 1957. Op advies van de dokter 
ging ze er een maand uit. Verandering van omgeving zou haar wellicht goed doen. Bovendien zou 
ze ‘een pooslang ver zijn van Diedie’. Het lijkt erop dat Peter van ’t Sant met haar meeging, want de 
vakantie bestemming – Ascona in Zwitserland – was door ‘m’n vriendin’ gekozen waarbij die reke-
ning had gehouden met haar gezondheid. Dinsdag 2 april was het vertrek gepland.79 

Het verblijf in Ascona lijkt Diet Kramer goed te zijn bevallen, zo blijkt uit het in haar nalaten-
schap aangetroffen vers ‘Een beetje mixed’, dat met ‘Diet’ is ondertekend en dat voor zover bekend 
het enige bewaard gebleven gedicht van Diet Kramer is. Duidelijk is dat het vlak voor het einde 
van de vakantie is gemaakt: ‘Een maand lang genoten, geluierd, gerust/ En thans weer terug naar 
de  Hollandse kust. Life is real, life is earnest, so soll es doch sein!/ Na ‘t spel weer ‘t werk, na de 
vrijheid… aan de lijn!’ Aldus wordt in een nogal gekunstelde mix van Nederlandse, Engels, Franse 

76 Brief van Diet Kramer aan Riek Bakker-Dik, d.d. 29 maart 1957 (RB).
77 Interview Diedie, Lex en Ingrid Muller, d.d. 14 september 2012. E-mail Diedie Muller, d.d. 2 augustus 2016.
78 Brief van Diet Kramer aan Riek Bakker-Dik, d.d. 29 maart 1957 (RB). Niet achterhaald kon worden met welke ‘vrouwelijke arts’ Diet 

Kramer in 1956-1957 samenwoonde. Diedie Muller (interview d.d. 11 september 2014) suggereert dat het om dr. Johanna Slagter ging, 
die destijds in het Zuideinde Ziekenhuis te Den Haag werkte. Hiervoor zijn echter geen verdere aanwijzingen gevonden. 

79 Brief van Diet Kramer aan Riek Bakker-Dik, d.d. 29 maart 1957 (RB). Ascona was vanaf 1900 decennialang een trekpleister voor 
 kunstenaars en schrijvers, onder wie een groot aantal uit Nederland. In hoeverre dit aspect bij Diet Kramer en Peter van ’t Sant een rol 
heeft gespeeld bij het kiezen van Ascona als vakantiebestemming is niet bekend. Zie ook: Van der Eerden, Ascona : Bezield paradijs.
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en Duitse woorden en zinnen de vakantiemaand bezongen, waarbij ‘Frau Oesch’ – vermoedelijk de 
eigenaresse van het pension of de vakantiewoning waar Diet Kramer en haar vriendin logeerden – 
en haar woning in het bijzonder aandacht krijgen: ‘(…) in la Hollande zullen we o zo vaak denken/ 
Aan al wat Frau Oesch in Ascona kan schenken.’ De rijmelarij die het vers kenmerkt, doet vermoe-
den dat het om een weinig serieuze poëtische uiting gaat. Wellicht is het gedicht geschreven bij wijze 
van dankbetuiging aan de gastvrouw in Ascona.80 

In juni 1957 ontving Diet Kramer bericht dat Bram Bakker, de echtgenoot van haar school-
vriendin Riek, was overleden. Nog diezelfde dag schreef ze Riek een condoleancebrief. Die brief 
schrijven ging haar niet gemakkelijk af, mede doordat het geloof, waaruit haar vriendin steun zou 
kunnen putten, een blijvend moeilijke kwestie voor haar was. Ze schrijft: 

Wat moet ik je nu zeggen? Eigenlijk is er zo veel, maar we durven zo weinig. Riek, ik geloof (met daar-
achter: kom mijn ongeloof ter hulp!) in God, in de genade, de verlossing, in een weerzien hiernamaals…. 
En na de hel van mijn jarenlange zwaarmoedigheidsziekte, geloof ik beter, meer dan ooit. Maar ik weet dat 
het bij jou net zo diep gaat…… juist omdat je ook geen mooie woorden kan vinden.81

Deze laatste passage in de brief met de tijdsaanduiding ‘na de hel van mijn zwaarmoedigheidsziekte’ 
doet veronderstellen dat Diet Kramer medio 1957 het gevoel moet hebben gehad dat ze haar pro-
blemen te boven was. Dat was echter niet het geval. Uit een handgeschreven aantekening bij de 
adressering van haar aanvraag van de eerder in dit hoofdstuk genoemde ‘Japanse uitkering’ blijkt 
namelijk dat ze in oktober 1957 wederom in Veluweland verbleef. Noch over de aanleiding van 
dit verblijf noch over de duur of de toegepaste therapieën is informatie beschikbaar. Haar terugval 
komt evenwel overeen met het hedendaagse inzicht in de psychiatrische praktijk dat een ‘Borderline 
persoonlijkheidsstoornis’ en daarmee verwante aandoeningen vrijwel niet te genezen zijn. Terwijl 
vroeger – ook in de jaren vijftig – de behandeling van patiënten met een dergelijk ziektebeeld was 
gericht op verandering, is deze thans dan ook veel meer gericht op het leren omgaan met de beper-
kingen die de stoornis met zich meebrengt.82 Vanuit deze visie is te verklaren dat van herstel bij Diet 
Kramer geen sprake is geweest. Hoogstens had ze af en toe een wat betere periode. Het door haar 
verworven inzicht in haar problemen, dat ze vastlegde in ‘Kort geding’, lijkt dan ook slechts een 
inzicht op papier te zijn geweest. Ernaar leven kon ze niet. 

Nog een keer wist ze zich tot het schrijven van een verhaal te zetten en dit ook af te ronden. Dat 
betrof Lodewijk de circushond, dat in 1960 verscheen.83 Net als de twee eerdere teckelverhalen werd 
ook dit boek goed ontvangen, alhoewel een enkele recensent spreekt van een wat ‘horterige’ stijl. 

80 ‘Een beetje mixed’ wordt bewaard in het familiearchief (LeM). Opvallend is dat het gedicht is geschreven in een onbekend handschrift 
maar ondertekend is met ‘Diet’ in het handschrift van Diet Kramer. Mogelijk is het gedicht een gezamenlijke productie van haar en Peter 
van ’t Sant. Een optie is ook dat Peter van ’t Sant de door Diet Kramer gedicteerde regels opschreef. 

81 Brief van Diet Kramer aan Riek Bakker-Dik, d.d. 19 juni 1957 (RB).
82 Hellinga, Lastige lieden, 101-103, aangevuld met gegevens uit het gesprek met Hellinga, d.d. 10 juni 2016.
83 In 1960 verscheen ook De avonturen van Lodewijk, waarin Lodewijk de mensenredder uit 1951 en Lodewijk de circushond zijn gebundeld 

(Baarn 1960).

0260_Duiff_DietKramer.indb   405 02-02-18   09:55



406

Wellicht was deze geconstateerde geforceerdheid het gevolg van het feit dat Diet Kramer tijdens het 
schrijven niet in een optimale conditie verkeerde.84

Het jaar daarop was er weer veel beroering in het leven van Diet Kramer. Maar liefst twee keer 
verhuisde ze. Haar kinderen vertellen dat het op zeker moment zo slecht met haar ging dat haar 
huishoudelijke hulp, Jo Zoutendijk, haar meenam naar haar eigen huis. Zo verhuisde Diet Kramer 
op 29 maart 1961 naar de Gordingweg 2 in Scheveningen, een straat in een op een schiereiland 
gelegen arbeiderswijk die in de volksmond ‘Eiland Vloek’ werd genoemd. Ondanks de krappe 
behuizing ging het daar aanvankelijk beter met Diet Kramer. Ze kreeg goed te eten en werd ook 
verder prima verzorgd, maar uiteindelijk liep het mis door ruzie.85 Met hulp van Peter van ’t Sant 
werd een nieuw onderkomen gevonden, een mooie, ruime kamer in een appartement met hospita 
op het adres Sweelinckplein 7 in Den Haag. Op 2 oktober 1961 werd Diet Kramer officieel op dit 
adres ingeschreven.86 

Ondertussen bleef Diet Kramer pogingen doen om grip op haar leven te krijgen. Het bewaard 
gebleven ongedateerde documentje ‘Laatste etappe’ is daarvoor een aanwijzing. Uit het feit dat Diet 
Kramer hierin spreekt over ‘een mens, ver in de 50’, met wie ze ongetwijfeld zichzelf bedoelt, kan 
worden afgeleid dat ze het stuk schreef toen ze de 55 was gepasseerd. Mogelijk dateert het der-
halve uit begin jaren zestig. In een tamelijk onregelmatig handschrift stelt ze zich op dit A-viertje 
de vraag of het mogelijk is dat ‘een mens, ver in de 50, van inzicht verandert, dat zij haar omgang 
alsnog wijzigt, dat zij van de (zo vaak) irreële weg wordt gedreven naar de nuchtere werkelijkheid, 
waarin nuchtere mensen en slagen en ook neerzien op alles wat haar niet en nooit gelukte, alleen 
maar desillusie, kritiek, stom-wijze raadgevingen brengen en zich met heel je hebben [en] houden 
bemoeien’. Enerzijds blijkt uit die vraag een negatieve kijk op zichzelf, anderzijds spreekt er ook een 
weinig positieve houding uit ten opzichte van de succesvolle mensen in haar omgeving, mensen die 
haar niet alleen met kritiek maar ook met goedbedoelde adviezen tegemoet traden. Toch lijkt ze bij 
die mensen te hebben willen horen en zag ze daartoe ook mogelijkheden, waarbij ze zich bewust was 
van voor- en nadelen. Ze schrijft: 

Die nooit hard oordelen kon en nooit kritiek of geïrriteerdheid kon opbrengen, stelt tot haar verbazing 
vast, dat ook dit in haar kan. Die zich altijd en overal de geringste de in veel opzichten mislukte voelde – – 
ziet ineens de zaak anders – was zij altijd de geringste en mislukte? Dit leidt naar een merkwaardig punt: 
een mens die werkelijk verandert en de naaste anders ziet, maar die niet verloochen[en] kan de [… aandacht 
i.d. ....]. 

84 [Anoniem], ‘Nieuwe lectuur voor de jeugd’.
85 Interview Diedie, Lex en Ingrid Muller, d.d. 14 september 2012. De huizen aan de Gordingweg en de omringende straten op het schier-

eiland zijn in 1969/1970 afgebroken ten behoeve van de aanleg van een derde haven in Scheveningen (bron: http://hgapubliek.hosting.
deventit.net/resultaten.php?nav_id=1-1&zoekvraag=19&result_type=soorten&beschrijvingssoorten[709762987]=709762987&-
form-action=resultlist&total=16&name=Haagse%20straatnamen; geraadpleegd 2 augustus 2016). 

86 Interview Diedie, Lex en Ingrid Muller, d.d. 14 september 2012. Telefoongesprek Ingrid Muller, d.d. 4 augustus 2016. Brief van Diet 
Kramer aan Hans [Roest?], d.d. 23 september 1963 (LM, collectie Diet Kramer, signatuur K 08631 [NG]).
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Uit dit nogal warrig gestelde egodocument blijkt dat Diet Kramer wel zou willen veranderen in een 
kritisch en ten aanzien van zichzelf positief ingesteld mens, en dacht dat ook te kunnen, maar dat ze 
zichzelf daarbij niet wilde verloochenen. In welke opzicht ze dat niet wilde, is niet duidelijk, doordat 
de laatste woorden van het stuk niet konden worden ontcijferd. Opvallend aan ‘Laatste etappe’ is 
overigens dat ze in de derde persoon schrijft, alsof het niet over haarzelf gaat, terwijl dat duidelijk 
wel het geval lijkt te zijn.87

De inzichten die ze zichzelf voorhield, leverden haar weinig op. Ook de steun die ze van haar 
omgeving kreeg en de gesprekken met professionele hulpverleners hadden weinig resultaat. Ze gleed 
steeds verder af, wat onder meer tot gevolg had dat het kringetje waarin ze leefde, steeds  kleiner werd. 
Zo lijkt in deze periode de correspondentie met Piet Risseeuw volledig te zijn gestopt.  Misschien 
was er zelfs helemaal geen contact meer tussen hen. Een aanwijzing daarvoor is het feit dat het Liber 
Amicorum dat Risseeuw in 1961 kreeg aangeboden ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag 
geen bijdrage van Diet Kramer bevat.88 

Ook met haar kinderen had ze weinig contact. Diedie woonde in Davos en Lex was na zijn afstu-
deren aan de Sociale Academie in 1961 op de afdeling personeelszaken bij Philips in Eindhoven 
gaan werken. Op 18 mei 1963 trad hij vervolgens in Den Haag in het huwelijk met Ingrid Bolle-
kamp, die hij op de Sociale Academie had leren kennen. Lex en Ingrid gingen weliswaar met enige 

87 LM, collectie Diet Kramer, signatuur K 08631 [NG]). Over de achtergrond en status van ‘Laatste etappe’ zijn geen gegevens beschikbaar.
88 Het Liber Amicorum voor P.J. Risseeuw bevat voor het merendeel bijdragen (in handschrift) van mensen uit protestants-christelijke 

kringen, onder wie C. Alons, Lidy van Eijsselsteijn, Jan H. de Groot, W.G. van de Hulst, Anne de Vries, Wilma Vermaat, Piet Korthuys, 
Rie van Rossum en Kees Rijnsdorp (HDC, archief P.J. Risseeuw, collectienr. 198). 

Peter van ’t Sant tijdens het huwelijk van Lex Muller en Ingrid 
Bollekamp, 1963 (LeM).
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 regelmaat op bezoek bij hun (schoon)moeder, maar dat was meestal geen succes. ‘Het ging altijd 
over haar problemen’, vertelt Lex, ’ze was voortdurend met zichzelf bezig. Een normaal gesprek was 
niet mogelijk. We gingen er heen uit een soort verantwoordelijkheidsgevoel en hielden de bezoeken 
zo kort mogelijk.’89 

Af en toe had Diet Kramer nog contact met uitgeverijen, wellicht vooral over financiële aange-
legenheden. Zo blijkt uit een brief aan ene Hans – vermoedelijk Hans Roest – dat ze door diens 
medewerking in september 1963 een bedrag had ontvangen – ‘een reuze meevaller’. Van dat geld 
wilde ze een bezoek brengen aan Lex en Ingrid in Eindhoven. Omdat het paar nog geen eigen 
woning had, moest ze dan in een hotel logeren. Van dat bezoek lijkt het echter niet zijn gekomen. 
Lex en Ingrid Muller hebben er in ieder geval geen herinneringen aan. Ze belde ook slechts spora-
disch. Wel nodigde ze Lex en Ingrid iedere maand uit voor een rijsttafel in een Indisch restaurant 
in Den Haag.90

Zo verliepen de laatste levensjaren van Diet Kramer tamelijk vreugdeloos. Slechte en iets betere 
perioden wisselden elkaar af. In de zomer van 1965 was de situatie zo hopeloos – Ingrid Muller 
spreekt van een ‘crisis’ – dat Diet Kramer werd opgenomen in het antroposofische rusthuis Huize 
Novalis aan de Scheveningseweg 92 in Den Haag. Daar werd ze zieker en zieker. Op zeker moment 
was de situatie dusdanig verslechterd dat Diedie, die, zoals gezegd, toentertijd in Davos woonde, 
gebeld werd door Peter van ’t Sant met het verzoek naar Nederland te komen. De verwachting van 
Diet Kramer was dat Diedie geen gehoor aan dat verzoek zou geven. Die deed dat echter wel, in de 
hoop haar moeder nog levend aan te treffen. Het liep echter anders.

Op woensdag 12 augustus 1965 werden Lex en Ingrid Muller, die in Voorburg logeerden bij de 
moeder van Ingrid, rond etenstijd gebeld met het bericht dat het niet goed ging met Diet Kramer, 
waarna zij ’s avonds naar Huize Novalis gingen. Daar troffen ze hun (schoon)moeder, sterk vergeeld, 
in diepe slaap aan, wat achteraf een coma blijkt te zijn geweest. Omdat er door de verpleging geen 
mededelingen werden gedaan over de ernst van de situatie en ook niet werd gezegd dat ze moesten 
blijven, gingen Lex en Ingrid in de loop van de avond terug naar Voorburg. Kort nadat ze daar waren 
aangekomen, werden ze gebeld met de mededeling dat Diet Kramer was overleden. Die boodschap 
was door Lex en Ingrid niet voorzien. ‘Anders waren we natuurlijk gebleven’, aldus Ingrid Muller.91

De volgende dag gingen Lex en Ingrid samen met Peter van ’t Sant naar Novalis om de eerste 
voorbereidingen te treffen voor de begrafenis. ’s Avonds om tien uur arriveerde Diedie, die van de 
trein werd gehaald door Lex en Ingrid. Noch haar kinderen noch haar vriendin hebben dus afscheid 
kunnen nemen van Diet Kramer, die – slechts 58 jaar oud – in de avond van 12 augustus 1965 in 
alle eenzaamheid is gestorven.92

89 Interview Lex en Ingrid Muller, d.d. 1 februari 2012.
90 Brief van Diet Kramer aan Hans, d.d. 23 september 1963 (LM, collectie Diet Kramer, signatuur K 08631 [NG]). Interview Diedie, Lex 

en Ingrid Muller, d.d. 14 september 2012. Interview Lex en Ingrid Muller, d.d. 9 juli 2015.
91 Er zijn geen verdere gegevens beschikbaar over het verblijf van Diet Kramer in het antroposofisch rusthuis in Den Haag. Huize Novalis 

was gelieerd aan de in 1928 opgerichte Rudolf Steinerkliniek te Den Haag. Telefoongesprek Ingrid Muller, d.d. 4 augustus 2016. Op 
de overlijdensakte is vermeld dat Diet Kramer op 12 augustus 1965 om 21.30 uur is overleden (HGA, akte 1758, serie A, van het 
overlijdens register van de Burgerlijke Stand van ‘s-Gravenhage).

92 Telefoongesprek Ingrid Muller, d.d. 4 augustus 2016.
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Naderhand kregen de kinderen enige informatie over de doodsoorzaak: uremie ofwel bloed-
vergiftiging door onvoldoende werking van de nieren, als gevolg van een bovenmatig gebruik van 
medicijnen. Ook de nawerking van de in de interneringskampen opgelopen beriberi en malaria 
 kunnen een rol hebben gespeeld.93

Het overlijdensbericht dat aan familie, vrienden, kennissen en andere relaties werd rondgestuurd 
was, net als de rouwadvertentie, sober gesteld: ‘Op 12 augustus 1965 is op de leeftijd van 58 jaar van 
ons heengegaan onze lieve moeder, behuwdmoeder en mijn lieve vriendin Diet Kramer Weduwe 
van Dr. Mr. W.A. Muller.’ De toevoeging ‘mijn lieve vriendin’ en de medeondertekening door Peter 
van ’t Sant toont hoe hecht de vriendschap tussen beide vrouwen is geweest. De vele moeilijkheden 
en ruzies die er waren geweest, hadden daaraan blijkbaar geen afbreuk gedaan.94 

Diet Kramer werd opgebaard in een rouwkamer van de gerenommeerde Haagse begrafenis-
onderneming W.J. Innemee en Zonen, die was gevestigd op het adres Hooikade 46. Op vier momen-
ten – op zaterdag en zondag van 11.00 tot 14.00 en op maandag van 12.00 tot 13.00 uur en van 16.30 
tot 18.00 uur – konden belangstellenden daar afscheid van haar nemen. Het condoleance register 
laat zien dat slechts een handjevol mensen daarvan gebruikmaakte, waaronder familie van de echt-
genote van Lex. Bij de begrafenis op dinsdagmorgen 17 augustus om 11.00 uur waren wat meer 
mensen aanwezig, maar erg druk lijkt het niet te zijn geweest – nog geen dertig mensen  tekenden 
het condoleanceregister – hoewel een correspondent van Het Vaderland spreekt over ‘de vrij talrijke 
belangstellenden’. De kleine groep aanwezigen lijkt te bevestigen dat Diet Kramer tijdens de laatste 
periode van haar leven weinig contact met familie, vrienden en kennissen had. 

Tot de aanwezigen bij de begrafenis behoorden familieleden, waaronder de kinderen van haar 
zuster Johanna en een dochter van haar broer Kees, twee dochters van haar halfzuster Gerhardina 
(van Stekelenburg-)Kramer, Bart en Adri Muller, buren van het Sweelinckplein en de Tortellaan, 
Riek Bakker-Dik en de echtgenote van Wim Mullers collega P.J. Koets. Uit letterkundige kring lijkt 
alleen Piet Risseeuw aanwezig te zijn geweest. Tevens was er een journalist van Het Vaderland. Opval-
lende afwezigen waren Sylvia Philips-van Lennep en Lex’ vrienden Wim en Jeanne Noordeman.95

Diet Kramer werd begraven op de Algemene Begraafplaats “Westduin” aan de Ockenburghstraat 
in Den Haag. Tijdens de plechtigheid hield haar zoon een korte toespraak waarin hij het leven van 
zijn moeder memoreerde. Hierbij onderscheidde hij twee fasen in haar leven, de periode voor en de 
periode na de oorlog. De vooroorlogse periode kenmerkte zich volgens hem door een ‘grote mate 
van creativiteit’. Lex Muller benadrukte daarbij dat ‘vele jongeren zeer veel plezier hebben beleefd 
aan de boeken van moeder. Haar stijl was helder en direct. Ze behandelde normale problemen, die 
tot gezonde oplossingen kwamen. Het pleit voor haar schrijverschap dat haar boeken in 1965 beslist 
niet verouderd aandoen.’ Daarna lichtte Lex de periode na de oorlog toe, waarbij hij naar voren 
bracht dat zijn moeder de klap van de dood van zijn vader nooit te boven was gekomen en dat de 

93 Interview Diedie, Lex en Ingrid Muller, d.d. 14 september 2012.
94 Algemeen Handelsblad, 14 augustus 1965.
95 http://haagsebedrijventoen.nl/gebouwen/f016022c-d9ae-1d17-9d4b-810d55562eeb?layout=results; geraadpleegd 8 augustus 2016. 

Het condoleanceregister naar aanleiding van het overlijden van Diet Kramer maakt deel uit van het familiearchief (LeM). [Anoniem], 
‘Begrafenis van Diet Kramer’, Het Vaderland, 17 augustus 1965.
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bron van haar creativiteit leek te zijn opgedroogd. Dit leidde ertoe dat Diet Kramer langzamerhand 
geïsoleerd raakte, een proces dat ‘zo zeer in haar zelf besloten [lag], dat het voor ons zeer moeilijk 
was de helpende hand te bieden’. Lex eindigde zijn toespraak met het benoemen van de trouw van 
‘tante Peter’, die veel voor Diet Kramer had betekend, en met, zoals vermeld in hoofdstuk 5, het 
uitspreken van de hoop dat zijn moeder eindelijk rust zou vinden.96

96 Het typoscript van de door Lex Muller gehouden toespraak tijdens de begrafenisplechtigheid van Diet Kramer maakt deel uit van het 
familiearchief (LeM). Op zeker moment is het graf van Diet Kramer geruimd, zoals blijkt uit Verroen, Kijken naar anderen, 50. 
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Een vergeten schrijfster?

In twee Nederlandse plaatsen zijn straten naar Diet Kramer vernoemd, in Apeldoorn (Diet Kramerstraat) en in Culemborg 
(Diet Kramerhof ).1

Opmerkelijk veel kranten en tijdschriften schonken aandacht aan de dood van Diet Kramer. Als 
eerste, op 14 augustus 1965, namen het Haagse dagblad Het Vaderland en het Algemeen Handels-
blad een kort in memoriam op.2 Daarna volgden andere landelijke en regionale periodieken, 
waarbij alle zuilen waren vertegenwoordigd: Haagsche Courant, Nieuwe Leidsche Courant, Friese 
Koerier, Nieuwe Rotterdamse Courant, Trouw, Het Vrije Volk, De Telegraaf, De Tijd/De Maasbode, 

1 De Diet Kramerstraat in Apeldoorn bevindt zich te midden van straten die genoemd zijn naar andere vrouwelijke auteurs, zoals Anna 
Bijnsring, Henriëtte van Eyklaan, Ina Boudier-Bakkersingel, Josine Reulingstraat en Belle van Zuylenbrink. In Culemborg is de Diet 
Kramerhof gelegen in een schrijverswijk met straatnamen als Guido Gezelleweg, Ed Hoornikhof, Marten Toonderpad, Douwes Dekker-
pad en Anna Blamanweg. Foto’s: Albert Cnossen en Marit van der Veer. 

2 [Anoniem], ‘Diet Kramer (58) overleden’, Het Vaderland; [Anoniem], ‘Diet Kramer overleden’, Algemeen Handelsblad.
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Nieuws blad van het Noorden, Leeuwarder Courant, de Volkskrant, De Waarheid, Elseviers Weekblad, 
 Gereformeerd Gezinsblad, Nieuwsblad voor de Boekhandel….3 

Een deel van deze berichten is zeer beknopt, zoals in de De Tijd/De Maasbode en De Telegraaf. 
In deze kranten werd volstaan met een korte mededeling over het overlijden en het vermelden 
van enkele bekende titels. In andere kranten en tijdschriften was de aandacht voor Diet  Kramer 
 uitvoeriger. In het bericht in Het Vaderland werd bijvoorbeeld een karakterisering van haar 
schrijver schap opgenomen. Na het noemen van haar romandebuut Stans van de Vijf-jarige vervolgt 
de  correspondent van dit dagblad: 

In de dertiger jaren volgen dan “Begin” (1931) [sic], “De Bikkel” (1935) en in 1939 “Onrustig is ons hart”, 
boeken die men het beste zou kunnen karakteriseren als jeugdromans en waarin de schrijfster een groot 
inzicht toont in de behoeften van wat men de “rijpere jeugd” van de voor-oorlogse jaren zou kunnen 
 noemen. Op zeer natuurlijke wijze heeft Diet Kramer de jeugdproblemen van die dagen in haar boeken een 
literaire vorm weten te geven. Een eveneens uit die tijd stammend boek, dat ook in onze dagen zijn popula-
riteit nog in sterke mate heeft behouden, is “Roeland Westwoud” [sic]. 

Om dan te besluiten met: ‘In de Nederlandse jeugdliteratuur kan men Diet Kramer zien als een van 
de eerste voorlopers van het voor een wat oudere jeugd (13-16 jaar) bestemde karakterverhaal, de 
jeugdroman.’ 

Ook in verschillende andere herdenkingsartikelen werd haar betekenis voor de ontwikkeling 
van de jeugdroman genoemd, zoals in de Nieuwe Leidsche Courant. Een verslaggever van dit dagblad 
noemt haar ‘de pionierster’ van dit genre, dat hij omschrijft met: ‘Boeken die niet speciaal voor 
een jonger publiek waren geschreven, maar die wel over jonge mensen en de problemen van hun 
rijpwording handelden.’ Met die omschrijving lijkt hij Diet Kramer een dubbelpositie toe te kennen, 
die van auteur voor jongeren en voor volwassenen. De correspondent memoreert ook het feit dat de 
aangekondigde en met spanning verwachte roman Laten we eerlijk zijn! niet is verschenen, waarbij 
hij als verklaring geeft dat Diet Kramer het te druk had met vertaalwerk en andere redactionele 
werkzaamheden waarmee ze in haar levensonderhoud moest voorzien. Hij eindigt met: 

Toch heeft zij in het decennium dat haar veelgelezen boeken verschenen tot onze beste auteurs behoord, 
van wie de hoogste verwachtingen worden gekoesterd en inderdaad mag zij de naam hebben in ons land een 
geheel nieuw genre roman te hebben geïntroduceerd. Als zodanig heeft zij zich een eigen plaats veroverd in 
onze Nederlandse literatuur.

Niet alleen in de Nieuwe Leidsche Courant werd gewezen op het belang van het werk van Diet 
 Kramer voor zowel jongeren als volwassenen. In het bericht in de Nieuwe Rotterdamse Courant is 
vermeld dat de door haar beschreven jongerenwereld ‘logisch en normaal met die van de  volwassenen 
verbonden bleef – in tegenstelling tot wat veel werk van minder allure te zien geeft’, een aspect dat 

3 Verschillende artikelen naar aanleiding van het overlijden van Diet Kramer worden bewaard in LM, knipselmap ‘D. Kramer’; andere zijn 
aangetroffen op www.delpher.nl (geraadpleegd 26 september 2016).
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het werk, met De Bikkel als voorbeeld – ‘knap verteld en met levende figuren’ –, ook betekenis 
verschaft voor volwassenen.4 

In enkele artikelen naar aanleiding van het overlijden van Diet Kramer zijn persoonlijke herinne-
ringen aan haar boeken opgenomen. Bert Klei (1924-2008), in Trouw schrijvend onder de afkorting 
‘A.J.K.’, begint zijn stuk met: 

Toen een collega mij belde over het overlijden van Diet Kramer, zeiden we allebei: “Razende Roeltje”..! En 
zij is voor mij altijd toch speciaal de schrijfster van dit fijne jeugdboek, dat ik meer dan eens gelezen heb, 
gebleven. Natuurlijk, later las je “Begin” en “De Bikkel”, romans waarover je práátte, want ze pasten niet 
in het gewone rijtje, en na de oorlog kwam “Thuisvaart”, weer een boek om mee bezig te zijn. Maar ’t is 
 begonnen, dit attent-zijn op Diet Kramer, met het schoolboek “Razende Roeltje”. 

Ook het in memoriam van Marijke van Raephorst in Elseviers Weekblad heeft een tamelijk persoon-
lijk karakter. Zij schrijft dat een ‘begenadigd jeugdboekenauteur uit ons midden [is] verdwenen’ en 
refereert aan haar eigen aanwezigheid bij de eerste lezing van Diet Kramer in Rotterdam, waarbij 
de schrijfster over Begin sprak, de roman waarin ze ‘onze eigen problematiek’ verwerkte: ‘Oorlog – 
christendom, idealisme, klein-politieke strijd, óók de acceptatie van huwelijk en moederschap alléén 
als je dat voor de volle honderd procent denkt te kunnen… Zelden had een boekenfiguur de rijpere 
jeugd zo aangesproken als Ruth in “Begin”.’5 

In verschillende herdenkingsartikelen wordt de vraag belicht in hoeverre Diet Kramer een christe-
lijk schrijfster was. Zo haalt Bert Klei in Trouw aan dat het schrijven van niet-christelijke romans 
als Begin en De Bikkel haar in christelijke gelederen niet in dank was afgenomen, terwijl Thuisvaart 
‘weer vlot acceptée werd in “onze kring”’. Hij vraagt zich af of dit laatste Diet Kramer misschien 
heeft geïrriteerd. Een vraag die wellicht is voortgekomen uit zijn vaststelling dat Thuisvaart geenszins 
betekende dat Diet Kramer ‘nu gladgepoetste christelijke verhalen’ schreef. En ten slotte werpt hij 
de vraag op of het effect van Begin niet zou kunnen zijn geweest ‘dat de onkerkelijke mens, de niet- 
christen, wat dichter bij ons die zo beschut leefden, kwam te staan en meer een nááste werd’. 

Het al dan niet christelijk schrijverschap van Diet Kramer wordt ook genoemd in het Gere-
formeerd Gezinsblad. H. Westerink stelt in zijn in memoriam vast dat er aanvankelijk hoop was 
geweest dat Diet Kramer een blijvende plaats zou innemen in ‘de rij van protestantse auteurs, die in 
OPWAARTSCHE WEGEN toentertijd hun eigen letterkundig orgaan hadden’, maar dat zij zich 
hiervan had gedistantieerd naarmate zij ‘haar genre – dat van de jeugdroman – leerde vinden’. Hij 
lijkt dat met enige spijt te schrijven. Dat neemt niet weg dat hij vindt dat jonge mensen die haar werk 
nog niet kennen, dit maar snel moeten inhalen: ‘Het zal hun leven en inzicht verdiepen. (…) Van het 
werk van de overleden schrijfster valt veel te genieten en veel te leren.’6

4 [Anoniem], ‘Diet Kramer (58) overleden’, Het Vaderland; [Anoniem], ‘Schrijfster Diet Kramer in Den Haag overleden’, Nieuwe Leidsche 
Courant; [Anoniem], ‘Diet Kramer overleden’, Nieuwe Rotterdamse Courant.

5 In november 1934 verscheen een zogenaamde schooluitgave van Razende Roeltje. A.J.K., ‘Diet Kramer: van “Razende Roeltje” naar 
“Thuisvaart”’; Van Raephorst, ‘Bij de dood van Diet Kramer’.

6 A.J.K., ‘Diet Kramer’; Westerink, ‘Diet Kramer overleden’.
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Op grond van de herdenkingsartikelen kan worden vastgesteld dat direct na haar overlijden in brede 
kring betekenis is toegekend aan het schrijverschap van Diet Kramer. Die betekenis werd vooral 
gezien op het gebied van de ontwikkeling van de jeugdroman, een genre waarvan ook het belang 
voor volwassen lezers wordt genoemd. Deze vaststelling bevestigt nogmaals dat er geen scherpe 
grens is tussen wat Diet Kramer voor volwassenen en voor jongeren schreef. 

Het lijkt erop dat de waardering voor het werk van Diet Kramer in de berichtgeving na haar 
overlijden voor de respectievelijke uitgeverijen aanleiding was enkele titels opnieuw op de markt 
te  brengen. Nog in 1965 verschenen bijvoorbeeld herdrukken van De grote verandering, Lodewijk 
de ratten vanger, Thuisvaart en Razende Roeltje. Dat laatste boek werd in 1966 nogmaals herdrukt, 
waarna in 1967 nieuwe edities volgden van Begin, De Bikkel, Roeland Westwout, Stans van de 
Vijf- jarige en alle verhalen over teckel Lodewijk, en in 1968 van Roeland Westwout en Lodewijk 
de mensen redder. In laatstgenoemd jaar werden ook maar liefst zeven van haar boeken – Lodewijk 
de rattenvanger, Lodewijk de mensenredder, Lodewijk de circushond, Razende Roeltje, Stans van de 
Vijf-jarige De Bikkel en Roeland Westwout – met waardering vermeld in de jeugdboekengids Boek 
en jeugd. Betekenisvol is ook dat journaliste/schrijfster Wim Hora Adema (1914-1998) voor haar 
bloemlezing van fragmenten uit ‘oude’ meisjesboeken, die in 1967 onder de titel Meisjes blijven 
 meisjes blijven meisjes verscheen, ook haar keus liet vallen op De Bikkel van Diet Kramer. En omstreeks 
diezelfde tijd werd door K.J. van der Kerk een bespreking van Roeland Westwout, voorzien van een 
beknopte biografie, opgenomen in Literette, het ‘letterkundig studieboek voor M.A.V.O. en ander 
voortgezet onderwijs’. Aldus lijken haar overlijden en in aansluiting daarop de reacties in de media 
een zekere Diet Kramer-‘revival’ te hebben opgeleverd.7 

Een leven vol tegenstellingen
Het is zeer de vraag of Diet Kramer zich in haar laatste levensfase bewust was van de  betekenis 
die aan haar werk en aan haar schrijverschap in het algemeen werd toegekend. En als ze er al weet 
van heeft gehad, is het de vraag of ze er waarde aan zou hebben gehecht. Haar eigen kijk op haar 
schrijverschap was tijdens haar laatste levensjaren immers weinig positief, zo blijkt uit het uit 1954 
daterende ‘Kort geding’. Dat tamelijk negatieve oordeel betrof niet alleen de laatste jaren van haar 
leven toen ze door haar slechte gezondheid steeds minder tot schrijven kwam. Het oordeel was 
algemener en gold bijvoorbeeld ook de periode waarin haar loopbaan als schrijfster zich op een 
hoogtepunt bevond, de jaren dertig dus. In ‘Kort geding’ benoemt ze haar optreden als schrijfster 
in die jaren zelfs als ‘comedie’, als een krampachtig zich staande houden. Zoals gezegd in hoofdstuk 
7, kan aan deze bewering worden getwijfeld. ‘Kort geding’ schreef ze per slot van rekening in een 
periode van geestelijke aftakeling waarin ze steeds verder afgleed van de realiteit. Haar perceptie 
van haar carrière zal in de jaren dertig zeer waarschijnlijk anders, positiever, zijn geweest dan tijdens 
de laatste jaren van haar leven. Zo is eveneens aannemelijk dat Diet Kramers beleving van haar 
schrijverschap tijdens haar laatste levensjaren verschilde van de mening van anderen daarover. Het 

7 Wim Hora Adema, Meisjes blijven meisjes blijven meisjes : voor ‘groot’moeders en ‘klein’dochters : fragmenten uit oude meisjesboeken 
( Amsterdam 1967) 193-209. Van der Kerk, Literette, 173-181. [Bureau Boek en Jeugd], Boek en Jeugd (1968) 29, 30, 57, 72, 111. 
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kan dan ook bijna niet anders dan dat het postume positieve oordeel over haar werk in kranten en 
tijdschriften haar zou hebben verrast. 

De hier veronderstelde discrepantie tussen haar beleving van haar schrijverschap aan het eind 
van haar leven en die op het hoogtepunt van haar loopbaan kan, evenals het gesuggereerde contrast 
tussen haar eigen perceptie en het oordeel van de buitenwereld, als illustratief worden beschouwd 
voor haar hele levensloop. Haar leven en het zich daarin ontwikkelende schrijverschap kenmerken 
zich door tal van tegenstellingen, zoals in het onderzoek is gebleken. Een schrijnend voorbeeld daar-
van is haar nalatenschap. 

Kort na de begrafenis ruimde Peter van ‘t Sant de kamer van Diet Kramer op het Sweelinckplein 
op. Daarbij werden onder meer enkele typoscripten aangetroffen alsook kussenslopen vol lege ver-
pakkingen van slaapmiddelen en pijnstillers.8 Deze, nogal uiteenlopende, vondsten representeren 
twee kanten van Diet Kramers leven: productiviteit en geestelijke onevenwichtigheid. Tijdens de 
afscheidsplechtigheid verbond Lex Muller deze beide aspecten, door hem benoemd als creativiteit 
en een proces van geïsoleerd raken, met twee afgebakende periodes, de jaren voor de oorlog en de 
jaren erna. Die constatering kan worden genuanceerd dan wel uitgebreid. Zowel productiviteit als 
onevenwichtigheid lijkt immers gedurende haar hele leven een rol te hebben gespeeld. 

Al op jonge leeftijd ontplooide Diet Kramer op energieke wijze haar activiteiten als schrijfster. 
In de jaren daarna ging ze daarmee door, ook onder benarde omstandigheden, zoals in de inter-
neringskampen. Zelfs tijdens de moeilijke laatste jaren probeerde ze steeds te schrijven. Naast haar 
drang om te produceren, om te schrijven, worstelde ze echter vrijwel haar hele leven met tal van 
levensvragen, vragen waarop ze voor zichzelf geen antwoord wist, vragen die haar regelmatig blok-
keerden in haar activiteiten en in haar sociale leven. Haar voortdurende strijd in en met zichzelf, 
waarbij een psychische stoornis niet kan worden uitgesloten, kan worden benoemd als de tragiek 
van haar leven. Een tragiek die na de oorlog versterkt werd door het verdriet om de dood van haar 
man en de gevolgen van de ontberingen in de oorlogsjaren. Het lijkt er derhalve op dat haar produc-
tieve, creatieve kant en haar onevenwichtigheid gedurende haar hele leven naast elkaar bestonden, 
als contrasterende krachten, waarbij aanvankelijk de eerste de overhand had en in haar latere levens-
jaren de laatste. Door die krachten ook wisselden een leven lang gezonde en zieke periodes elkaar af, 
uiteindelijk resulterend in een vroege dood.

De zoektocht naar het leven van Diet Kramer maakt duidelijk dat dit gegeven, de aanwezigheid 
van twee tegengestelde krachten, kan worden gezien als de centrale problematiek in haar leven. Als 
twee dikwijls botsende energiestromen hebben ze haar functioneren in tal van opzichten beïnvloed, 
niet alleen haar fysieke en mentale gezondheid en welbevinden maar bijvoorbeeld ook haar omgang 
met anderen, haar werklust en zeker ook haar schrijverschap. De vrijwel voortdurend aanwezige 
onrust in haar leven kan hiermee worden verklaard.

Naast deze kwestie zijn er in het onderzoek verschillende andere tegenstellingen in het leven 
van Diet Kramer naar voren gekomen. Een daarvan betreft het middenstandsmilieu waarin Diet 
Kramer opgroeide en de in haar romans beschreven kringen. Gebleken is dat in het gezin Kramer 

8 Interview Lex en Ingrid Muller, d.d. 9 juli 2015
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duidelijk sprake was van een opwaartse beweging. Pauwel Hendrik en Jacoba Kramer-Ipenburg 
deden in alle opzichten hun best vooruit te komen en droegen dit over op hun kinderen, onder 
meer door hen een goede schoolopleiding te geven. Zo ook Diet Kramer, die naar de hbs ging en 
zich daarna verder ontwikkelde door het volgen van cursussen. Een en ander is een voorbeeld van 
de wijze waarop het gezin Kramer als exponent van de sociale middenklasse voortdurend streefde 
naar verbetering van de maatschappelijke positie, wat een bevestiging is van enkele aspecten van het 
hedendaagse onderzoek naar het functioneren van deze klasse. 

De geschetste sociale achtergrond van Diet Kramer vormt echter niet het decor van de meeste 
van haar boeken. Vrijwel steeds schildert ze in haar boeken een in intellectueel en/of artistiek 
opzicht ‘hogere’ leefwereld dan haar eigen achtergrond, waarover ze opvallend genoeg heel weinig 
heeft prijsgegeven in interviews. Probeerde ze die misschien te verhullen?9 Door haar huwelijk met 
Wim Muller kwam ze, in ieder geval in intellectueel opzicht, een aantal treden hoger op de maat-
schappelijke ladder, en het kan bijna niet anders dan dat die stijging haar een zekere voldoening 
zal hebben gegeven. Haar eigen leefwereld kwam daardoor dichter bij die van haar romanfiguren. 
Door het onverwachte einde van haar huwelijk na het overlijden van Muller veranderde haar maat-
schappelijke positie echter weer en moest ze een stap terugdoen. Hoe ze dat heeft ervaren, is niet 
bekend, maar het reiken naar een hoger milieu en naar maatschappelijk succes lijkt zeker niet voor-
bij te zijn geweest. Sterker, dat streven lijkt in haar laatste levensjaren welhaast obsessieve proporties 
te hebben aangenomen, zo blijkt uit de niet-gepubliceerde roman Laten we eerlijk zijn!

Het werk van Diet Kramer laat in relatie tot haar eigen leven meer contrasten zien. Zo is de 
loutering die haar geesteskinderen na veel strijd doormaken in grote tegenstelling met haar eigen 
geestelijke aftakeling. Diet Kramer heeft haar kwellingen en problemen nooit overwonnen. Uit-
eindelijk ging ze lichamelijk en psychisch te gronde, raakte verslaafd aan slaapmiddelen, kon op 
zeker moment niet meer schrijven en verloor het wezenlijke contact met familie en vrienden. Het 
lijkt er derhalve op dat Diet Kramer in haar personages de idealen waarmaakte die ze in werkelijk-
heid niet kon realiseren. Haar romanfiguren waren niet alleen een voorbeeld voor haar lezers, maar 
hadden wellicht ook voor haarzelf de functie van ‘rolmodel’. Via hen kon ze naar buiten treden als 
een flinke, actieve vrouw. Ze mag ‘zichzelf ’ eindeloos hebben geschreven, maar dan wel een geïdeali-
seerde ‘zichzelf ’. 

Ook wat betreft de waarden en normen die Diet Kramer haar publiek voorschotelde, is er sprake 
van een zekere discrepantie ten opzichte van haar eigen leven. Via haar romanpersonages – bijvoor-
beeld de rector in De Bikkel en de hoofdpersoon in Roeland Westwout – gaf ze te kennen vooral 
wat betreft relaties zedelijk onberispelijk gedrag voor te staan. Keer op keer wordt in haar werk 
de nadruk gelegd op het belang van ‘gezond geluk’. Dergelijke verhaalelementen vallen moeilijk te 
rijmen met het feit dat ze zelf een verhouding kreeg met een getrouwde man met drie kinderen. Niet 
onwaarschijnlijk is dat ze hierover een zeker schuldgevoel had. Wat dat betreft zou ook een verband 
kunnen worden gelegd met de ‘oude schuld’ die ze noemde in haar notities over de oorlog. Of betrof 

9 Noch haar jeugd noch haar sociale achtergrond lijkt onderwerp van gesprek te zijn geweest in de beschikbare interviews. 
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dat, zoals is gesuggereerd, iets uit haar jeugd, zoals de veronderstelde driftbuien? Antwoord op deze 
vraag is niet gevonden. 

Onopgehelderd is ook de aard van de relatie met haar vriendin Peter van ’t Sant. Of hierbij 
sprake was van een lesbische verhouding is onduidelijk. Vast staat wel dat de vriendschap gepaard 
ging met veel conflicten. Een haat-liefdeverhouding noemden haar kinderen de band tussen hun 
moeder en tante Peter, wat eveneens een tegenstelling impliceert. 

En dan zijn er haar opvattingen over het moederschap, die ver afstaan van de wijze waarop haar 
kinderen de invulling van haar rol als moeder hebben ervaren. Hun bevindingen zijn aanleiding om 
te veronderstellen dat Diet Kramer in vrijwel geen enkel opzicht de hoge standaard die haar bij die 
rol voor ogen stond, heeft gerealiseerd. Daarbij dient in ogenschouw te worden genomen dat de 
beleving van de kinderen negatief kan zijn gekleurd door de laatste moeilijke levensjaren van Diet 
Kramer, jaren waarin de kinderen een wezenlijk contact met hun moeder hebben gemist, vooral ook 
wat betreft haar belangstelling voor gebeurtenissen in hun eigen leven. Die interesse hebben ze als 
uiterst gering ervaren doordat Diet Kramer in hun ogen vrijwel altijd met zichzelf bezig was. 

Een ontwikkeling die eveneens als tegenstelling kan worden geduid is aanwezig in de wijze 
waarop Diet Kramer haar schrijverschap naar buiten bracht. Zeker voor de oorlog timmerde ze 
behoorlijk aan de weg in de literaire wereld. Ze had contact met tal van tijdschriften, schreef het ene 
boek na het andere, was actief als schrijfster van informatieve artikelen, deed vertaal- en redactie-
werk, hield lezingen, en waar mogelijk gaf ze ook haar visie op de eisen die aan jeugdboeken  moeten 
worden gesteld. Dat lijkt op een zeker zelfbewustzijn als schrijfster te duiden, op enige literaire 
ambitie, zoals die ook blijkt uit haar toenmalige correspondentie met Anne de Vries. Van bravoure 
dan wel zelfoverschatting was echter geen sprake. In haar vroege brieven aan mensen in het literaire 
veld, onder wie Van Suchtelen, Ritter en Houwink, is ze vooral aarzelend. Ook klinkt in verschil-
lende brieven een behoorlijke portie zelfkritiek door. 

In wat ze in latere jaren naar buiten bracht over haar schrijfaspiraties, ontbreekt evenwel elke 
vorm van literaire ambitie. In interviews en brieven benadrukte ze immers dat het haar niet om 
‘litterair geschrijf ’ ging. Het ging haar, zoals ze verschillende malen naar voren bracht, om het effect 
dat haar boeken op de lezers hadden. Het is een optreden dat eerder al in verband is gebracht met 
de bescheidenheid waarmee veel vrouwelijke auteurs zich presenteerden. Verderop in dit hoofdstuk 
wordt dit aspect van haar schrijverschap nader toegelicht. 

Ook haar houding ten opzichte van het geloof is niet eenduidig. Dan weer bood het geloof haar 
houvast, op andere momenten was ze zoekende of durfde ze zich er niet aan over te geven vanuit 
het idee dat ze niet goed genoeg was. In haar werk komt die wisselende houding ten opzichte van 
godsdienstige kwesties tot uiting. Verschillende romans hebben een duidelijk christelijke strekking, 
terwijl dat bij andere geenszins het geval is. En in weer andere boeken is sprake van een in gods dienstig 
opzicht zoekende hoofdpersoon.

Ten slotte kunnen nog maatschappelijke omstandigheden worden genoemd die voor onrust in 
het leven van Diet Kramer zorgden. Voor de oorlog leefde ze in een traditionele samenleving die 
gaandeweg werd geconfronteerd met meer moderne, vrijere opvattingen. Een ontwikkeling die niet 
direct het gehele burgerlijk denken op zijn kop zette, maar die wel tot gevolg had dat veel mensen, 
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vooral jongeren, in een spagaat leefden. Enerzijds was er sprake van een zich aangetrokken voelen 
tot de verlokkingen van het moderne leven, anderzijds van een vasthouden aan het tot dan gebruike-
lijke denkpatroon. Veel mensen voelden zich daardoor onzeker, wat nog versterkt werd door de 
ernstige economische crisis en de daarmee gepaard gaande grote werkloosheid. Daarna kwam de 
oorlog, die voor iedereen ingrijpende veranderingen met zich meebracht. Ook Diet Kramer onder-
vond dat. Aan het tamelijk onbezorgde leven dat zij met haar man en kinderen in Nederlands- Indië 
leidde, kwam na de inval van de Japanners een einde. Gescheiden van haar echtgenoot verbleef ze 
met haar kinderen in interneringskampen, waar ze te maken kreeg met schaarste, met honger, vuil, 
ongedierte, ziekte en bovenal met onvrijheid. De ontberingen in het kamp vormden een groot 
 contrast met haar over het algemeen onbekommerde vooroorlogse leven. Na de oorlog werd weer 
alles anders. De wederopbouw van Nederland ging hand in hand met een modernere leefstijl. Ont-
wikkelingen die voor de oorlog voorzichtig waren ingezet, gingen na de oorlog in sneltreinvaart 
voort. Het hoge tempo van die veranderingen zal Diet Kramer wellicht ook hebben ervaren als een 
groot verschil met hoe het vroeger was. Zo beklemde het haar immers dat jongeren het na de oorlog 
te druk hadden om aandacht te geven aan poëtische uitingen of aan de natuur.

Alles bij elkaar kunnen in het leven van Diet Kramer nogal wat tegenstellingen worden genoemd, 
tegenstellingen in en rond haarzelf die ongetwijfeld voor verwarring hebben gezorgd en daardoor 
hebben bijgedragen aan haar geestelijke onevenwichtigheid, die met de jaren steeds groter werd. De 
discrepanties en de daarmee gepaarde gaande innerlijke disharmonie hebben zeker ook hun weer-
slag gehad op haar schrijverschap. Schrijven was immers in eerste instantie een uitlaatklep voor haar. 
Ze schreef over wat haar bezighield en over wat ze om zich heen zag. Verschillende thema’s in haar 
werk zijn dan ook te herleiden tot de genoemde contrasten in haar leven. Zo is Begin bij uitstek een 
verhaal waarin de confrontatie van meer traditionele opvattingen met een moderner denkpatroon, 
ook ten aanzien van het geloof, is gethematiseerd. En een roman als Thuisvaart is onlosmakelijk 
verbonden met het verblijf van Diet Kramer in de interneringskampen en de periode daarna in 
Nederland, terwijl in deze roman het onderwerp geloofsonzekerheid eveneens een grote rol speelt. 

Het ontbreken van harmonie en rust in haar leven leverde niet alleen onderwerpen op voor haar 
boeken. Een en ander was ook van invloed op de schrijflust zelf. Op sommige momenten zat ze bij 
wijze van spreken als een bezetene te schrijven en rolde de ene tekst na de andere uit haar pen, op 
andere momenten lukte het schrijven niet en stagneerde haar productie. 

In de context van haar tijd
In het overzicht van tegenstellingen die een rol speelden in en rond het leven en schrijverschap van 
Diet Kramer kan ook die tussen de officiële literatuur en de publieksliteratuur worden genoemd. 
Tegenwoordig zijn wat dat betreft de grenzen minder duidelijk en staan de twee categorieën niet 
meer zo sterk tegenover elkaar. De publieksliteratuur krijgt, ontdaan van de negatieve connotaties 
die er decennialang aan hebben gekleefd, binnen de literatuurwetenschap steeds meer een plaats als 
volwaardig studieobject. In de jaren dertig en ook direct na de oorlog gold die tegenstelling echter 
wel. Dat had vooral te maken met de afwijzende reacties vanuit de officiële letterkunde op de toen-
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malige grote stroom populaire romans, romans waarop door de gezaghebbende literatoren nogal 
denigrerend de term ‘middelmaat’ werd geplakt. 

In het licht van de controverse tussen de officiële letterkunde en de publieksliteratuur kan de 
positie van Diet Kramer als schrijfster worden beschouwd. Die positie is tweeledig. Immers, als 
dochter uit een middenstandgezin dat zich omhoog probeerde te werken, behoorde Diet Kramer 
tot de door de gevestigde letterkundigen zo genoemde ‘halfopgeleide’ middenklasse. En als schrijf-
ster richtte zij zich ook in de eerste plaats tot de lezers uit die klasse. Haar romans riepen in alle 
opzichten bij hen herkenning op. Diet Kramer sneed voor hen bekende thema’s aan. Ze beschreef 
wat er in de tijd speelde. De strijd die de door Diet Kramer geschapen personages doormaakten, 
raakte aan hun eigen problemen. De personages hadden daarbij, zoals gezegd, een voorbeeldfunctie. 
Ze lieten zien op welke wijze een antwoord kon worden gevonden op levensvragen. En de taal die 
in de romans werd gebruikt, was de taal van het dagelijks leven. Ook de vele artikelen waarmee Diet 
Kramer letterkundige en andere culturele kennis toegankelijk maakte voor een brede groep lezers 
bevestigen haar publieksgerichtheid. Daarbij laat de positieve ontvangst van haar werk zien dat 
haar schrijverschap in brede kring werd gewaardeerd. Herdrukken, vertalingen, reacties van lezers, 
gunstige besprekingen in alle zuilen – een bevestiging van het standpunt dat de verzuildheid in het 
interbellum niet moet worden overschat –, vermelding op bestsellerlijstjes en in antwoorden op 
enquêtevragen vormen hiervan het bewijs. Kanttekeningen kwamen vooral van vertegenwoordigers 
van de officiële letterkunde. Hun besprekingen van het werk van Diet Kramer waren kritisch, maar 
vaker nog werd haar werk, net als dat van andere publieksauteurs, door hen genegeerd.

Een belangrijk deel van de auteurs die publieksgericht werkten, bestond uit vrouwen. Vrijwel zonder 
uitzondering werd er vanuit de toonaangevende letterkunde dan ook negatief op hun werk gerea-
geerd. Zo vermeldde Janus van Domburg in zijn bespreking van Begin dat recensenten met aarzeling 
door vrouwen geschreven boeken ter hand namen, vooral als het dan ook nog om Nederlandse 
schrijfsters ging. Voor veel vrouwelijke auteurs was dergelijke kritiek aanleiding om zich uiterst 
bescheiden in het literaire veld op te stellen, bijvoorbeeld door aan te geven dat hun schrijverschap 
vooral een vorm van vrijetijdsbesteding was. 

Hoewel Diet Kramer zich bewust was van de beperkte mogelijkheden voor vrouwelijke auteurs, 
lijkt ze, zoals gezegd, aanvankelijk geen last te hebben gehad van de onzekerheid waarvan bij een 
groot aantal collega-schrijfsters sprake was, wellicht daarbij gesteund door de positieve reacties op 
haar werk. Net 21 jaar oud liet ze noteren dat ze ‘schrijfster’ was, terwijl ze toentertijd ook op ener-
gieke wijze een netwerk trachtte op te bouwen in het literaire veld. Ze bood haar werk aan een breed 
scala aan periodieken aan, niet alleen letterkundige tijdschriften met enig aanzien maar ook tamelijk 
laag geklasseerde bladen. Overigens week ze in dat laatste niet af van wat haar collega-schrijfsters 
deden. De meeste vrouwelijke auteurs waren weinig kieskeurig ten aanzien van de tijdschriften 
waarin ze publiceerden. 

Gaandeweg lijkt bij Diet Kramer echter ook een zekere bescheidenheid in de presentatie 
van haar schrijverschap te zijn geslopen. Het benadrukken van de pedagogische functie van haar 
 boeken, evenals het ontkennen van literaire ambities zijn daarvoor aanwijzingen. Onduidelijk is 

0260_Duiff_DietKramer.indb   419 02-02-18   09:55



420

wat de achter grond is van die verandering in haar zelfpresentatie. Mogelijk werd ze door de jaren 
heen – onder invloed van reacties van literaire critici als Ter Braak – onzekerder en/of ontwikkelde 
ze meer zelfkritiek. Dat laatste sluit in ieder geval aan bij de hoge eisen die ze in tal van opzichten 
aan zichzelf stelde, ook als schrijfster. Het lijkt dan ook aannemelijk dat ze zich ervan bewust is 
geweest dat haar schrijfkwaliteiten niet voldoende waren om een plaats binnen de gezaghebbende 
letterkunde te veroveren. Het benadrukken van de functie die haar werk voor het publiek had, lijkt 
daar logischerwijze uit voort te vloeien. Aldus wordt duidelijk dat Diet Kramer in de presentatie van 
haar schrijverschap uiteindelijk niet wezenlijk verschilde van de meeste van haar collega-schrijfsters.

Behalve haar positie ten opzichte van de officiële letterkunde en ten opzichte van andere schrijf-
sters kan de plaats van Diet Kramer binnen de protestants-christelijke letterkundige traditie worden 
gepreciseerd. Gebleken is dat gedurende haar hele loopbaan als schrijfster, zelfs tot na haar dood, cri-
tici en literatoren uit protestants-christelijke kringen zich hebben afgevraagd in hoeverre Diet Kra-
mer tot hun gelederen behoorde. In verschillende besprekingen van haar werk is die vraag gesteld, 
terwijl er onderling ook over werd gecorrespondeerd. 

Verwonderlijk is hun vraag niet. Door haar medewerking aan tijdschriften als Opwaartsche 
Wegen en De Vriend des Huizes, het lidmaatschap van het Verbond van Christelijk Letterkundige 
Kringen en haar (actieve) aanwezigheid bij de Pinksterconferenties in Woudschoten profileerde 
Diet Kramer zich immers aanvankelijk als christelijk schrijfster. Van die positie nam ze echter op 
zeker moment afstand, zo blijkt uit haar correspondentie met Risseeuw, met als belangrijkste argu-
ment dat ze zichzelf geen christelijk auteur durfde te noemen vanwege de grote verantwoordelijk-
heid die dit met zich meebracht. Het feit dat ze toentertijd tevens het lidmaatschap van het Verbond 
opzegde, is in dit verband eveneens betekenisvol. 

Haar persoonlijke onzekerheid ten opzichte van godsdienstige kwesties had, zoals hierboven 
is vastgesteld, ook zijn weerslag op haar werk. Toch is nergens in haar werk sprake van een zich 
definitief afwenden van het geloof. Bij Marja, de hoofdpersoon in Thuisvaart, lijkt dat aanvankelijk 
het geval, maar uiteindelijk keert ze terug naar het houvast dat het geloof haar biedt. Bovendien 
zijn alle boeken van Diet Kramer, ook de romans die geen expliciet christelijk perspectief hebben, 
doordrenkt met het uit de christelijke traditie voortkomende waarden- en normenpatroon. Voor 
verschillende vertegenwoordigers uit protestants-christelijke kringen lijkt dat echter niet voldoende 
geweest te zijn om Diet Kramer te positioneren als christelijke auteur. Dat laatste lijkt te worden 
bevestigd door het feit dat de naam van Diet Kramer vrijwel niet voorkomt in overzichtswerken 
over de christelijke letterkunde. Zo ontbreekt haar naam in de dissertatie van Jacques Dane over 
populaire leescultuur in protestants-christelijke gezinnen in de periode 1880-1940, “De vrucht 
van Bijbelsche opvoeding” (1996), en in ‘Bouwsel voor ’t leven’ (2003), dat de protestantse kinder-
literatuur tot onderwerp heeft.10

10 Dane, “De vrucht van Bijbelsche opvoeding”. Dane en Harinck, ‘Bouwsel voor ’t leven’. Overigens dient te worden vermeld dat zondags-
schoolboekjes en het protestants-christelijke weekblad De Spiegel de hoofdbronnen vormen van de dissertatie van Dane (“De vrucht van 
Bijbelsche opvoeding”, 17). Mogelijk heeft dit gegeven een rol gespeeld bij het niet vermelden van Diet Kramer, die immers noch actief is 
geweest als schrijfster van zondagsschooluitgaven noch als publicist in De Spiegel. Zoals aangegeven in hoofdstuk 3 wordt Diet Kramer 
wel genoemd in het contemporaine overzicht Christelijke Schrijvers van dezen tijd door P.J. Risseeuw.
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Gezien het feit dat het werk van Diet Kramer deels tot de literatuur voor volwassenen behoort en 
deels tot de jeugdliteratuur, kan worden geconcludeerd dat haar positie binnen het literaire veld 
van haar tijd die van dubbelauteur is. Hierboven is haar plaats binnen de toenmalige literatuur voor 
volwassenen reeds toegelicht. Vastgesteld is dat ze zich op overtuigende wijze manifesteerde als 
schrijfster van populaire romans. 

Rest de positionering van haar schrijverschap binnen de contemporaine jeugdliteratuur.11 Zoals 
vermeld, was er van meet af aan van verschillende kanten kritiek op het meisjesboek, zowel uit 
socialis tische hoek als van protestants-christelijke en katholieke zijde. Ook kwamen de bezwaren 
zowel van mannen als vrouwen. Kanttekeningen werden onder meer gemaakt bij de kunst matige 
scheiding tussen jongens- en meisjesboeken, bij de oppervlakkigheid van veel boeken, bij het 
 gegeven dat de meeste verhalen in de hogere kringen spelen en vooral ook bij het feit dat het in veel 
meisjes boeken uitsluitend draait om een huwelijk dan wel verloving. In navolging van Hendrik van 
Tichelen noemde Diet Kramer dit laatste ‘het katterig gezanik om een jongen’. 

Anders werd gereageerd op de eerste meisjesboeken van Diet Kramer zelf, Stans van de Vijf- 
jarige uit 1927 en Ons Honk uit 1928. Verschillende critici toonden hun waardering voor de com-
binatie van ernst en vermaak die de boeken kenmerkt. Datzelfde geldt voor haar latere romans voor 
jongeren zoals De Bikkel en Roeland Westwout, boeken over de volwassenwording van jonge mensen 
waaruit de factor vermaak vrijwel geheel is verdwenen. 

Daarbij blijkt uit al haar boeken voor jongeren dat Diet Kramer zwaar tilde aan de verantwoor-
delijkheid die het schrijven van een goed meisjesboek dan wel jeugdroman in haar ogen met zich 
meebracht. Diet Kramer wilde met haar boeken jongeren – zeker niet alleen meisjes – tot steun 
zijn. Dat deed ze niet door haar lezers het romantisch einde voor te schotelen dat een groot aantal 
meisjes boeken kenmerkt. Hoe dan ook legde ze niet echt de nadruk op het slot van het verhaal. 
Veeleer is sprake van een open einde. Inger Horstink, de hoofdpersoon in De Bikkel, heeft bij-
voorbeeld aan het eind bepaald nog geen vastomlijnd beeld van haar toekomst, zoals ook Bea Ros 
 vaststelde.12 Inger is zich er alleen van bewust dat ze zich moet openstellen voor het leven. Aldus 
wordt in de boeken van Diet Kramer niet zozeer een oplossing benadrukt, maar vooral de strijd die 
de hoofdpersonen doormaken. Hun worsteling wordt als een waardevol onderdeel van hun groei en 
volwassenwording beschreven. Vooral daarin hadden de boeken een voorbeeldfunctie voor de lezers 
en waren ze hen tot steun, wat door critici van alle zuilen werd herkend en gewaardeerd. 

Die waardering was er niet alleen op het hoogtepunt van haar schrijverschap, dus in de jaren 
dertig, maar ook in de nadagen van haar loopbaan als schrijfster. Zo noemt Annie M.G. Schmidt 
in een column in Het Parool van 22 oktober 1948, waarin zij een vernietigend oordeel uitspreekt 
over het genre van de meisjesboeken, Roeland Westwout ‘een topboek’. En in een bespreking van de 
heruitgave van de Marijke-serie van Cissy van Marxveldt stelt Marijke van Raephorst in 1954 vast 
dat deze reeks van Van Marxveldt – Marijke, De toekomst van Marijke en Marijke’s bestemming – de 

11 Over de positie van Diet Kramer ten opzichte van contemporaine auteurs van meisjesboeken, zie ook: Van der Veer, ‘Het katterig gezanik 
om een jongen’.

12 Ros, ‘Het vooroorlogse “probleemboek”’; Ros, ‘Meisjes blijven meisjes blijven meisjes’.
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diepte en ernst mist die zo wordt gewaardeerd in onder neer het werk van C.M. van Hille-Gaerthé, 
Diet Kramer en F.J. de Clercq-Zubli (1902-1985).13 

Samenvattend kan de positie van Diet Kramer binnen de jeugdliteratuur van haar tijd wat 
betreft haar romans voor meisjes dan wel voor jongeren, sterk worden genoemd. Die positie geldt, 
hoewel minder prominent, ook voor haar werk voor jonge kinderen. Zo werden haar boeken over 
de teckel Lodewijk positief ontvangen, vooral vanwege de humor die de verhalen kenmerkt. 

‘Nachleben’14

Zoals gezegd, werd direct na haar overlijden de nadruk gelegd op de waarde die het werk van Diet 
Kramer had voor de ontwikkeling van de jeugdroman. Ook werden verschillende boeken opnieuw 
uitgebracht. Die belangstelling voor het werk van Diet Kramer zette zich vanuit jeugdliteraire hoek 
in de jaren daarna voort. Tot in de jaren tachtig verschenen er herdrukken. Zo werd in 1970 een 
nieuwe editie uitgebracht van Razende Roeltje, in 1971 van De avonturen van Lodewijk, in 1973 
van Roeland Westwout en Stans van de Vijf-jarige, in 1974 van De Bikkel en in 1982 van Lodewijk 
de rattenvanger, uitgaven die tot en met 1980 zijn opgenomen in de jeugdboekengids Boek en jeugd. 

De aanhoudende interesse in het werk van Diet Kramer in de jaren zeventig, in het bijzonder 
voor haar romans voor de oudere leeftijdsgroepen, roept de vraag op in hoeverre er een verband is 
met de hausse aan zogenaamde ‘probleemboeken’ die in die jaren voor jongeren op de markt werden 
gebracht, verhalen met een realistisch karakter waarbij de nadruk ligt op de problemen en con flicten, 
waarmee de hoofdpersonen worden geconfronteerd.15 Een dergelijke omschrijving is immers ook 
van toepassing op de jeugdromans van Diet Kramer. Een overeenkomst is ook dat zowel in het werk 
van Diet Kramer als in de genoemde ‘probleemboeken’ tal van levensvragen aan de orde worden 
gesteld. Een en ander is in 2004 door neerlandica Bea Ros in een artikel in Literatuur zonder leeftijd 
meer specifiek vastgesteld voor De Bikkel. Ros wil daarbij echter niet het etiket ‘probleemboek’, 
dat een negatieve connotatie heeft zoals verderop wordt toegelicht, op de roman van Diet Kramer 
plakken. Aan de hand van inhoudelijke kwaliteiten en stijlkenmerken concludeert zij dat De Bikkel 
‘gewoon een goed geschreven jeugdroman uit 1935’ is.16 

De conclusie van Ros duidt erop dat er verschillen zijn tussen de ‘probleemboeken’ uit de jaren 
zeventig en het werk van Diet Kramer, in het bijzonder De Bikkel. Dat is inderdaad het geval. 
Over het algemeen hadden de boeken uit de jaren zeventig met onderwerpen als ongewenste 
zwangerschap, abortus, verslaving, gebroken gezinnen, discriminatie, homoseksualiteit,  uitbuiting 
en zelf doding tot doel taboes te doorbreken. Het waren thema’s die tot dan vrijwel niet waren 
 voorgekomen in de jeugdliteratuur. De romans van Diet Kramer, die weliswaar de werkelijkheid 
beschrijven, kunnen daarentegen meer behoudend worden genoemd. Van een door haar beoogde 
taboedoorbreking was zeker geen sprake. De romans weerspiegelen immers in tal van opzichten 

13 Schmidt, ‘Er zijn te veel Stannen en Lonnen’. Frida Jeanne de Clercq-Zubli (1902-1985) schreef onder meer Het rimboekind (1934) en 
De blijde stilte (1937). Raephorst, ‘Cissy van Marxveldt’s “Marijke” is er weer!’.

14 Een Nederlandse vertaling van de Duitse term ‘Nachleben’ is er niet. In Van Dale Groot woordenboek Duits-Nederland (Utrecht/Ant-
werpen Van Dale Lexicografie, 1983, p. 913) wordt de term omschreven met ‘het voortleven in de herinnering’.

15 Bekkering, ‘Bestaat het probleemboek nog?’.
16 Ros, ‘Het vooroorlogse “probleemboek”’.
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de contemporaine denkpatronen. Een tweede verschil betreft het feit dat de auteurs in de jaren 
zeventig met het benoemen en beschrijven van de genoemde maatschappelijke thema’s vaak een 
stapje verdergingen dan Diet Kramer heeft gedaan – zo was dikwijls sprake van een opeenstapeling 
van problemen, wat hen op veel kritiek is komen te staan en wat eveneens aanleiding was voor het 
gebruik van de term ‘probleemboeken’. Veelzeggend is wat dat betreft een uitspraak van Peter van 
den Hoven: ‘De hoeveelheid conflicten doet sommigen ook wel spreken van hyper- of felrealistische 
boeken, waardoor het sensationele element, dat aan deze terminologie kleeft, en dat voor de nodige 
spanning moet zorgen, wordt benadrukt.’17 

Gezien de genoemde verschillen is dan ook niet waarschijnlijk dat de boeken van Diet  Kramer 
de nieuwe generatie auteurs op de een of andere manier tot voorbeeld zijn geweest. Andersom is 
overigens wél denkbaar dat de heruitgave van enkele titels van Diet Kramer is beïnvloed door de 
opkomst van deze categorie boeken. Hoewel hierover geen gegevens zijn gevonden, kan namelijk 
niet worden uitgesloten dat uitgeverij Holland met de herdrukken hoopte mee te liften op de 
toenmalige populariteit van de ‘probleemboeken’. Bij beide werd immers op hetzelfde lezerspubliek  
– pubers en adolescenten – gemikt.18

Het feit dat verschillende boeken van Diet Kramer in de jaren zeventig werden herdrukt, bete-
kende niet dat er toen ook van wetenschappelijke zijde belangstelling was voor haar schrijverschap, 
maar dat gold in feite ook meer algemeen voor de jeugdliteratuur.19 Wel was er naast de genoemde 
 heruitgaven vanaf de jaren zeventig ook anderszins sprake van een zeker ‘nachleben’. Daarbij kan 
worden gedacht aan een aantal kleine publicaties waarin het leven en werk van Diet Kramer wordt 
belicht. Zo verscheen in 1973 een deeltje over haar in de serie NBLC-monografieën en werd in 
1979 een map over haar opgenomen in de reeks Dokumentatie auteurs en illustratoren van jeugd-
boeken. De eerste bevat een beknopte biografie en karakteristieken van een aantal boeken, de tweede 
bestaat uit een verzameling artikelen uit kranten en tijdschriften. Beide publicaties zijn daarmee 
algemeen van aard en brengen geen nieuwe gegevens aan het licht. 

Anders is dat met het in hoofdstuk 2 genoemde artikel van historicus P.F.M. Fontaine, waarin 
hij de debuutroman van Diet Kramer, Stans van de Vijf-jarige analyseert. Wat de aanleiding is voor 
zijn artikel is onbekend, maar blijkbaar vond Fontaine het boek vijftig jaar na verschijnen voldoende 
interessant om het aan een kritische analyse te onderwerpen. Kanttekeningen plaatst hij bijvoor-
beeld bij het naar zijn idee onuitgewerkte Amsterdamse decor van het verhaal, bij het in zijn ogen 

17 Bekkering, ‘Bestaat het probleemboek nog?’. Zie ook: Van den Hoven, Grensverkeer, 39. Ros, ‘Het vooroorlogse “probleemboek”’. 
 Katrien Vloeberghs en Vanessa Joosen vatten de kritiek op het ‘probleemboek’ uit de jaren zeventig samen met: ‘De sentimentele dra-
matiek is de belangrijkste reden waardoor het probleemboek aan zijn slechte naam gekomen is. De term verwijst in de huidige litera-
tuurkritische context steevast naar onverteerbaarheid, een opeenstapeling van problematische situaties op verschillende niveaus van het 
maatschappelijk systeem en het dagelijkse leven (…) die met grote explicietheid worden behandeld. En, dat is bekend, overdaad schaadt’ 
(Vloeberghs en Joosen, ‘Met de wereld oneens’). 

18 Katrien Vloeberghs en Vanessa Joosen brengen de opkomst van de probleemboeken in verband met maatschappelijke ontwikkelingen 
in de jaren zestig, zoals de progressieve studentenbewegingen, de grotere seksuele vrijheid en antiautoritaire opvoedingsmodellen (Vloe-
berghs en Joosen, ‘Met de wereld oneens’).

19 Pas in de jaren tachtig van de vorige eeuw ontstond er vanuit wetenschappelijke hoek enige gerichte belangstelling voor de kinder- en 
jeugdliteratuur. Zo werd in 1980 aan de Rijksuniversiteit Leiden Ria Bauer-van Wechem benoemd als de eerste Nederlandse (bijzonder) 
hoogleraar Kinder- en jeugdliteratuur. Zij nam het initiatief om een interuniversitaire werkgroep kinder- en jeugdliteratuur op te richten, 
waaruit de Stichting Landelijk Platform Kinder- en Jeugdliteratuur is ontstaan. Zie: Ros, ‘Een tijdschrift zonder leeftijd’.
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niet goed uit de verf komen van godsdienstige kwesties en bij het door hem geconstateerde weinig 
natuurgetrouwe beeld van het schoolleven. Het meest is hem, zoals vermeld in hoofdstuk 2, echter 
opgevallen dat de mannen in het boek er over het algemeen slecht afkomen, terwijl verschillende 
vrouwen als sterke persoonlijkheden worden voorgesteld.20

Vanaf de jaren tachtig toonden meer onderzoekers interesse voor Diet Kramer. Een algemeen 
artikel over haar leven en werk werd in 1985 opgenomen in het Lexicon van de jeugdliteratuur, 
 terwijl Joop van den Berg en Marleen van Vuurde onderzoek deden naar de Indische aspecten in 
haar (jeugd)boeken. En in het kader van haar studie naar Nederlandse schrijfsters die een  relatie 
hebben met Nederlands-Indië nam Vilan de Loo in 2001 een artikel over Diet Kramer op in ‘Dames-
compartiment Online’, waarvan datzelfde jaar een bewerking werd opgenomen in het ‘onafhankelijk 
Indisch tijdschrift’ Moesson.21

Vooral uit de publicaties van Marleen van Vuurde blijkt dat er op zeker moment enige weten-
schappelijke belangstelling voor Diet Kramer ontstond. Als startpunt daarvan kan de bespreking 
van haar werk in De hele Bibelebontseberg (1989), waarin een overzicht wordt gegeven van de 
geschiedenis van de Nederlandse kinder- en jeugdliteratuur, worden beschouwd. Aukje Holtrop 
schrijft daarin: 

Een aparte vermelding verdient Diet Kramer (1907-1965). Ze schreef ‘schoolboeken’ (Stans van de Vijf jarige, 
1927), maar ook Roeland Westwout (1936) en De Bikkel (1935), waarin ze jongeren beschreef die met enige 
moeite volwassen worden en hun evenwicht vinden in de maatschappij. (…) Diet Kramer schreef mooie 
meisjesboeken, die goed in elkaar zitten en stevig geschreven zijn, en bijna ook voor jongens  geschikt zijn. 

Ook in het recente overzichtswerk van de geschiedenis van de Nederlandse jeugdliteratuur, Een 
land van waan en wijs (2014), wordt aandacht besteed aan Diet Kramer en haar werk. Zoals reeds 
is aangegeven bespreken Bea Ros en Sofie De Jonckheere haar werk, in het bijzonder De Bikkel en 
Roeland Westwout, in hun hoofdstuk over de ontwikkeling van het meisjes- c.q. jongensboek, terwijl 
Peter van den Hoven en Helma van Lierop-Debrauwer genoemde romans een plaats geven in hun 
hoofdstuk over adolescenten literatuur.22 Het hierboven reeds genoemde artikel van Bea Ros over 
De Bikkel uit 2004 past eveneens in de wetenschappelijke belangstelling die er thans is voor Diet 
Kramer als jeugdboeken schrijfster, evenals het artikel van historicus Ewald Mackay uit 2017 over 
de ‘vormende waarde’ van boeken als Razende Roeltje en Roeland Westwout voor de huidige tijd.23 
Daarmee onderscheidt Diet Kramer zich van een groot aantal andere jeugdboekenschrijvers van 

20 Huisman, Diet Kramer. [Anoniem], Diet Kramer. Dokumentatie auteurs en illustratoren. Fontaine, ‘Er is geen man die deugt’.
21 Wijma, ‘Diet Kramer’. Van den Berg, ‘Opgaan, blinken en verzinken’. Van Vuurde, Indië, je moet er van houden. Van Vuurde, ‘Actie of 

actua liteit’. De Loo, ‘Diet Kramer (1907-1965)’, op: http://www.damescompartiment.nl/biografie/kramer.html; geraadpleegd 23 okto-
ber 2016). De Loo, ‘Schrijfsters uit het Damescompartiment Diet Kramer (1907-1965)’. Van den Berg, ‘De roman Eindexamen 1940’.

22 Holtrop, ‘Alleen voor meisjes (en jongens) – Het meisjesboek’. Ros en De Jonckheere, ‘Een geval apart’. Van den Hoven en Van Lierop- 
Debrauwer, ‘Zoektochten zonder wegwijzers’.

23 Bea Ros verwerkte haar visie op De Bikkel ook in: Ros, ‘Meisjes blijven meisjes blijven meisjes’. Mackay, ‘“Verlangen naar het grote, het 
mooie, het goede leven”’.
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haar tijd, in het bijzonder meisjesboekenschrijfsters, die geen plaats hebben gekregen in de geschie-
denis van de jeugdliteratuur.24

Naast de genoemde officiële publicaties zijn er andere recente uitingen waaruit aandacht voor 
Diet Kramer en haar werk blijkt. Zo is haar naam op de Wikipedia-pagina van  kinder- en jeugdboe-
kenuitgeverij Holland vermeld als een van de belangrijke auteurs uit de beginjaren van de uitgeverij. 
Ook op informatieve websites over oude kinderboeken, zoals www.oudejeugdboeken.nl en http://
boekenmuseum.nl/ zijn stukken over Diet Kramer te vinden, over het algemeen korte biografietjes 
in combinatie met bibliografische gegevens.25 

En dan is er nog een groot aantal persoonlijke herinneringen aan haar werk, dikwijls ‘sweet 
memory’s’ met een sterk nostalgisch karakter. Jan de Vries, medewerker van Stichting Kinderboek 
Cultuurbezit te Winsum, schrijft bijvoorbeeld in Berichten van Moeder de Gans, het huis orgaan 
van de Stichting, over de onuitwisbare indruk die Roeland Westwout op hem heeft gemaakt. Uit 
reacties op oproepen in tijdschriften als Moesson en Aanspraak in het kader van dit onderzoek blijkt 
eveneens dat de herinneringen aan enkele boeken van Diet Kramer nog levend zijn. Daarbij wordt 
Lodewijk de rattenvanger diverse keren genoemd evenals Thuisvaart. Verder maakt de  respons op 
het interview naar aanleiding van dit onderzoek naar Diet Kramer in het Reformatorisch Dagblad 
van 14 maart 2016 duidelijk dat Diet Kramer bij veel lezers van deze krant evenmin is ver geten. 
Daarbij noemen de respondenten vooral Razende Roeltje en Roeland Westwout als titels die hen 
zijn bijgebleven. Razende Roeltje wordt bijvoorbeeld een ‘goed’ boek met een ‘innemende stijl’ 
genoemd. Ook schrijft een respondent dat bepaalde passages uit dit boek zodanig in zijn geheugen 
zijn geworteld dat hij ze letterlijk kan citeren.26

Nostalgisch van aard zijn ook de herinneringen aan het werk van Diet Kramer die Kristine 
Groenhart optekent in Meisjesboeken van weleer (2016). Samen met een vriendin speelde zij in haar 
jeugdjaren fragmenten na uit Stans van de Vijf-jarige en De Bikkel, romans die ze via hun moeders in 
handen hadden gekregen. Daarbij vermeldt Groenhart dat De Bikkel destijds grote indruk op haar 
had gemaakt.27

De genoemde herinneringen aan het werk van Diet Kramer zijn positief. Een enkeling heeft  echter 
een negatieve leeservaring. Onder hen is jeugdboekenschrijfster Martha Heesen, die  onplezierige 
herinneringen heeft aan Begin en dit gegeven in haar jeugdboek Bajaar (2011) verwerkte. In dit 
 verhaal leest hoofdpersoon Julia de boeken die bij haar grootmoeder in de kast staan. Een van die 
boeken is Begin, dat door Julia ‘vervelend’ wordt gevonden. Over de achtergrond daarvan liet  Heesen 
weten dat de keuze om Begin als een van de boeken in de kast van Julia’s grootmoeder te noemen 
tamelijk willekeurig was. Ze probeerde zich bij het schrijven die boekenkast voor te stellen, ‘heel veel 

24 Overigens ontbreekt de naam Diet Kramer wel in: Noorduijn en VandenBosch, Het Boekenboek. Het vertrekpunt in deze uitgave is echter 
het jaar 1954 met slechts enkele uitstapjes naar ‘klassiekers’ die voor dat jaar zijn gepubliceerd.

25 Op de website van uitgeverij Holland (http://uitgeverijholland.nl/informatie/over-de-uitgeverij/; geraadpleegd 24 oktober 2016) wordt 
verwezen naar https://nl.wikipedia.org/wiki/Uitgeverij_Holland (geraadpleegd 24 oktober 2016). http://www. oudejeugdboeken.nl/
schrijvers/kramer (geraadpleegd 24 oktober 2016). http://boekenmuseum.nl/ (geraadpleegd 24 oktober 2016).

26 Oproepjes voor het verkrijgen van informatie over Diet Kramer en haar werk zijn onder meer geplaatst in Moesson, juni 2012, en in het 
door de Sociale Verzekeringsbank uitgegeven tijdschrift voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen, Aanspraak, december 2012. De 
Vries, ‘Nostalgische herinneringen aan Razende Roeltje’. De Jong-Slagman, ‘Diet Kramer als onderzoeksobject’; e-mail Maarten Brand, 
d.d. 14 maart 2016; e-mail P. den Ouden, 14 maart 2016.

27 Groenhart, Meisjesboeken van weleer, 154-159. 
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had ze natuurlijk niet’. Zelf las Heesen Begin toen ze een jaar of twaalf, dertien was. Het boek stootte 
haar toentertijd af en dat is na herlezing nog steeds het geval: 

Het [Begin] is te theoretisch, geloof ik, die Ruth, daar heb ik altijd een hekel aan gehad, ze is niet echt, ze 
heeft iets onbestaanbaars met haar zelfinzicht en haar constante gefilosofeer. Dat is denk ik het geheim. 
(…) Het hele boek heeft een soort geëxalteerdheid waar ik niet tegen kan, en ook wordt alles teveel van 
bovenaf, van buitenaf, beschreven, als een “geval”. Te analytisch, waar bv de verhouding moeder-dochter ter 
sprake komt, daar voel je niks. Je voelt sowieso niks. Ruth is  een soort kapstok voor de maatschappij-
kritische denkbeelden van de schrijfster. Denk ik.28

Op grond van het bovenstaande kan worden vastgesteld dat er in en rond de wereld van de jeugd-
literatuur sprake is van een blijvende aandacht voor het werk van Diet Kramer. Enkele van haar 
boeken hebben verschillende generaties overleefd, terwijl in het algemeen de waardering van haar 
schrijverschap positief is. Dat dit heeft geresulteerd in vermelding van haar naam en werk in over-
zichten van de geschiedenis van de Nederlandse jeugdliteratuur is dan ook niet verwonderlijk. Het 
feit dat ze hierin wordt genoemd is bovendien aanleiding voor de conclusie dat er wat betreft Diet 
Kramer sprake is van een zekere canonisering. Binnen de jeugdliteratuur wordt duidelijk waarde 
toegekend aan haar werk. Zo worden haar romans voor jongeren zowel kort na haar dood als meer 
recent in verband gebracht met de ontwikkeling van de jeugdroman dan wel adolescentenroman. 

Anders is haar positie binnen de literatuur voor volwassenen. Zo valt op dat haar naam in geen enkel 
literatuur historisch overzichtswerk is vermeld, ook niet in publicaties waarin dit wel zou kunnen 
worden verwacht, zoals het verderop besproken Bloed en rozen (2015). Slechts in één overzicht van 
de Nederlandse letterkunde wordt Diet Kramer vermeld, zo wijst onderzoek uit. Dat betreft de 
vermeerderde tweede druk van het door onderwijzer/taalkundige K. ter Laan (1871-1963) samen-
gestelde Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid (1952). Ter Laan schrijft: 

Kramer, Diet -, geb. te Amsterdam 1907, schrijfster v. kinderboeken en romans aanv. v. Chr. richting. Van 
1939 Onrustig is ons hart, de roman van een moeder, die zich opoffert bij de opvoeding van haar kinderen; 
de titel is een aanhaling uit Augustinus’ Belijdenissen. Zij woonde in Indië. Haar roman Thuisvaart, 1948, 
behandelt het leven in een Indisch kamp.29 

Hoewel met het noemen van deze schaarse feiten weinig recht wordt gedaan aan het veelzijdige 
werk van Diet Kramer en de betekenis ervan, kan worden geconcludeerd dat haar schrijverschap in 
de nadagen van haar loopbaan in ieder geval door Ter Laan is opgemerkt. Dat lijkt niet het geval bij 
literatuurhistoricus Gerard Knuvelder (1902-1982). In zijn Handboek tot de moderne Nederlandse 
letterkunde (1954), dat de Nederlandstalige literatuur vanaf 1916 tot onderwerp heeft, ontbreekt de 
naam van Diet Kramer in het hoofdstuk ‘Prozaschrijvers tussen de oorlogen’ waarin Knuvelder ook 

28 Heesen, Bajaar, 14. E-mail Martha Heesen, d.d. 30 september 2015. 
29 Zie: http://www.dbnl.org/tekst/laan005lett01_01/laan005lett01_01_3994.php (geraadpleegd 25 oktober 2016).

0260_Duiff_DietKramer.indb   426 02-02-18   09:55



427

enige aandacht besteedt aan vrouwelijke auteurs uit het interbellum. Daarbij wijdt hij aan schrijfsters 
als Jeanne van Schaik-Willing (1895-1984), Elisabeth Zernike (1891-1982) en Marianne  Philips 
(1886-1951) enkele alinea’s en worden andere prozaschrijfsters uit het tijdvak alleen bij naam 
genoemd ‘zonder dat dit een nadere kwalificatie inhoudt’. Onder hen zijn Emmy van Lokhorst, 
Eva Raedt-De Canter en Josine Reuling, schrijfsters die in het huidige literatuur wetenschappelijke 
onderzoek worden beschouwd als exponenten van het toenmalige publieks gericht schrijven. Dat 
Diet Kramer in dit rijtje niet is vermeld kan met willekeur te maken. Immers, in zijn ‘Woord vooraf ’ 
stelt Knuvelder dat hij ‘verre van volledig’ heeft kunnen zijn en dat het hem meer te doen was ‘om 
een – zéér voorlopig en zéér schematisch – overzicht van de tendenzen dezer nieuwe letterkunde 
dan om een behandeling van de (alle) figuren’.30 

In het meer recente overzichtswerk Nederlandse Literatuur, een geschiedenis (1993), waarin de 
geschiedenis van de Nederlandse letterkunde is ‘geconstrueerd’ aan de hand van honderd vijftig 
data en bijbehorende ‘evenementen’, komt Diet Kramer ook niet voor. In deze publicatie opent 
literatuurwetenschapper Maaike Meijer haar hoofdstuk over Vrouwenspiegel (1935) van Annie 
Romein-Verschoor met een korte opsomming van ‘beroemde en in hun tijd belangrijke’ schrijfsters 
uit de eerste decennia van de twintigste eeuw, waarbij zij onder meer Augusta de Wit, Anna van 
Gogh-Kaulbach, Margo (Scharten-)Antink, Top Naeff, Jo van Ammers-Küller, Carry van Bruggen, 
Emmy van Lokhorst en Jo de Wit noemt, een rijtje dat ze afsluit met ‘en nog zeer velen van wie de 
namen reeds vergeten zijn’.31 Tot die laatsten zou ook Diet Kramer kunnen behoren, in de ogen van 
Meijer dan een schrijfster die in de vergetelheid is geraakt. Maar mogelijk is hier eveneens sprake 
geweest van enige willekeur bij de keuze van de vermelde schrijfsters.

Denkbaar is dat dit ook aan de orde was bij literatuurwetenschapper Jacqueline Bel, die in 
2015 onder de titel Bloed en rozen de geschiedenis van de Nederlandse literatuur uit de periode 
1900-1945 presenteerde. In dit breed samengestelde historische overzicht komt naast de gevestigde 
namen een groot aantal publieksschrijvers uit het interbellum voor, met daarbij aparte aandacht 
voor de ‘ vrouwen in de letteren’. Verschillende van de door Knuvelder en Meijer genoemde schrijf-
sters worden ook door Bel besproken, waarbij ook zij Diet Kramer in het betreffende hoofdstuk 
onvermeld laat. Dat is eveneens het geval in het hoofdstuk over crisisliteratuur, waarin zij verschil-
lende crisisromans uit de jaren dertig bespreekt, en in het hoofdstuk over koloniale literatuur.32

Het zal duidelijk zijn dat bij het samenstellen van overzichtswerken als Handboek tot de moderne 
Nederlandse letterkunde, Nederlandse Literatuur, een geschiedenis en Bloed en rozen keuzes moesten 
worden gemaakt. Niet alle schrijvers en schrijfsters konden daarin een plaats krijgen. In veel gevallen 
zullen de gemaakte keuzes beredeneerd zijn, andere zullen waarschijnlijk meer willekeurig van aard 
zijn, waarbij ook subjectiviteit een rol heeft gespeeld. Van een dergelijke willekeur lijkt vooral sprake 
bij namenrijtjes als die van Knuvelder en Meijer. Maar kan bij zoveel ‘vergeten’ als bij Diet Kramer het 
geval is nog steeds van willekeur worden gesproken? Zou het niet zo kunnen zijn dat haar naam hoe 

30 Knuvelder, Handboek tot de moderne Nederlandse letterkunde, 46-57 en ‘Woord vooraf ’. Het feit dat de katholieke Knuvelder Diet 
 Kramer niet heeft vermeld zou ook te maken kunnen hebben met haar protestants-christelijke achtergrond. 

31 Meijer, ‘16 juni 1937’.
32 Bel, Bloed en rozen, 692-701, 775-806, 820-844.
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dan ook niet wordt verbonden met de wereld van de volwassenenliteratuur, maar dat ze vooral wordt 
gezien als schrijfster van jeugdboeken? Daar lijkt het zeker op, vooral omdat ze wel voorkomt in over-
zichten van de Nederlandse jeugdliteratuur. De conclusie is dan ook dat Diet Kramer in het jeugd-
literaire veld niet tot de vergeten auteurs behoort, maar in het veld van de volwassenenliteratuur wel. 

Op bescheiden schaal kan wat dat laatste betreft evenwel een kentering worden geconstateerd. 
De positie van Diet Kramer als schrijfster in het algemeen – niet specifiek voor de jeugd – was bij-
voorbeeld in 2015 aanleiding om een lemma aan haar te wijden in het Digitaal Vrouwen  Lexicon.33 
Van nog meer betekenis is het feit dat in het huidige literatuurwetenschappelijke onderzoek naar 
publieksliteratuur en de functie daarvan sprake is van enige aandacht voor Diet Kramer en haar 
werk. In een artikel uit 2014 over de sociale betekenis van publieksromans bespreekt Erica van 
Boven bijvoorbeeld Diet Kramers roman Begin.34 In aansluiting daarop is het zeker denkbaar dat 
bij het verdere onderzoek naar populaire literatuur ook ander werk van Diet Kramer zal worden 
betrokken. Gezien de in deze biografie aangetoonde positie van Diet Kramer als schrijfster voor een 
breed publiek – jongeren én volwassenen – zou dat alleszins gerechtvaardigd zijn.

33 Van der Veer, ‘Kramer, Diet (1907-1965)’, op: http://resources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon/lemmata/data/Kramer (geraadpleegd 
15 april 2017).

34 Van Boven, ‘De sociale betekenis van publieksromans’.
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Summary

This thesis, in the shape of a biography, presents an overview of the life and writings of Diet Kramer 
(1907-1965), a writer who grew up in a Dutch-Reformed middle class family and who was popular 
with a large group of readers as an author of novels for both young people and adults. This makes 
her a worthwhile object of research in various ways.

For instance, the study of Diet Kramer’s writing adds to the current literature research on 
middle brow literature, which shows, among other things, what was read by a wider audience at the 
time and how literature functioned in those days. Thus, this research adds to the existing image of 
the literary world, an image that was mainly based on research into the official literature, which paid 
little attention to the literature for the common reader.

In connection with this, research into Diet Kramer’s social background is also relevant. She 
belonged to the middle class from which many popular authors and their readers originated. 
 Describing her life gives insight into some social aspects of the cultural and literary life of that time.

Studying her position as a female author also complements the existing image of the contem-
porary literary field. This aspect of the research contributes to describing the way in which writers 
acted in the literary world at the time.

Similarly, the fact that Diet Kramer had a Protestant-Christian background is interesting. 
 Research into the role of the religious perspective in her work and the responses thereto results in 
additional views on the functioning of Protestant-Christian literature of her time and the extent to 
which compartmentalisation played a role in the literary world.

Finally, research into Diet Kramer’s life and work provides new material for the specification 
of the juvenile literary field, especially with regard to literature for girls or young people in general.

The five afore mentioned research perspectives led to the following main question: how did 
Diet Kramer’s writing develop in relation to her personal life and how does this writing fit in a 
contemporary literary-cultural and social context? From this main question several sub-questions 
arose, focusing on Diet Kramer’s life and her development as a writer. For example, questions have 
been formulated about her contacts and position in the literary field before and after the Second 
World War, and about her views on (youth) literature, gender, colonial relations and other social 
issues. Also matters such as the influence of Christian faith in her life and work, resulted in various 
sub-questions, as well as the themes she described relating to current social events. The relation 
between the issues described by Diet Kramer regarding her own life was also a focus area in the 
elaboration of the main question, as well as the reception of her work. For the latter, for example, 
the question was asked who read her books and how her books have been appreciated over the years.

0260_Duiff_DietKramer.indb   429 02-02-18   09:55



430

This biography of Diet Kramer consists of eight chapters. The first chapter describes how Diet - 
Dina Maria - Kramer grew up being the youngest daughter of Pauwel Hendrik Kramer (1866-1927) 
and Jacoba Ipenburg (1867-1949). When those two met, Pauwel Hendrik worked at a grocery store 
in the Leidsestraat in Amsterdam and Jacoba was employed as servant. But their ambitions went 
beyond that. By working hard and living sparingly, they were able at one time to start their own 
drugstore. Their urge to move upward was also passed on to their children. For example, they all 
followed secondary education after primary school. So ‘Zus’, as Diet was called at home, went to 
the three-year ‘HBS’ and after that to the Literary Economics School – later ‘HBS-A’ – for which 
by the way it is unclear whether or not she received a diploma there. After secondary education she 
worked shortly at an office and at some publishing houses. In addition, she studied courses in arts, 
history, literature and music.

Chapter 2 deals with the onset of Diet Kramer’s writing career. In 1924, while still in school, she 
debuted in De Telegraaf (The Telegraph) newspaper with the sketch ‘Camielke’. After that, Prote-
stant-Christian journals Opgang (Rise) and Opwaartsche Wegen (On the way up) included sketches 
by her. But she also published stories in more independent journals like Ons eigen tijdschrift and 
Leven en Werken (Our Own Magazine and Life and Works). Soon after she also started writing 
books. Her first girl’s novel, Stans van de Vijf-jarige (Stans’ years at Grammar School), appeared in 
1927. She was only 20 years old by then. Her second girl’s novel, Ons Honk (Our Home [1928]), 
was included in the series Award-Winning Books by publisher Van Holkema & Warendorf. After 
that she finally decided to become a writer. A theme in this chapter is how these novels relate to 
those of other contemporary girls’ novel writers. Another issue is her attitude towards faith. It is 
striking that in these years religion plays a minor role in her work, even though she was often in 
touch with Protestant-Christian journals. Also her love life will be dealt with. In addition to her 
faith, this too gave rise to much confusion.

The three succeeding chapters describe Diet Kramer’s life with her writing career at its peak. 
In Chapter 3, among other things, the question is raised to what extent Diet Kramer could and/or 
wanted to be ranked among the Christian authors and in what way this is reflected in her work. In 
connection with this, her first novel for adults, Begin (1932) (And back to the beginning (London 
[1938]), is discussed. This novel, which has the central theme of how to relate to modern life back 
then, is also important as it is her first book that was to the taste of a wide audience, and because of 
which she is now ranked among the popular authors. Another topic in Chapter 3 is her acquain-
tance with Dr. Mr. Willem Anne Muller (1891-1945) – sixteen years her senior, married, father of 
three children, living in Batavia and an atheist – whom she followed to the Dutch East Indies in 
1933. This raises the question of how this step relates to the traditional values   that she adheres to 
in a novel like Begin.

Chapter 4 gives an account of the first years in the Dutch East Indies. Diet Kramer got married 
and became mother to a son and a daughter. At the same time, she developed more and more into 
a versatile writer for adolescents, adults and young children. It appears that this combination of 
motherhood and a career as a writer was not easy for her. However, with the support her husband, 
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she continued to write and publish. She was very successful with De Bikkel (The tough girl [1935]), 
a novel for young people.

Chapter 5 discusses how Diet Kramer reinforced her position as a popular writer in the  following 
years. In addition to books for young children, a series of school books, translations, sketches and 
articles, she published novels such as Roeland Westwout (1937), Onrustig is ons hart (Our restless 
hearts [1939]) and Eindexamen 1940 (Final exam 1940 [1940]). When discussing these novels, 
attention is paid to the extent to which they are in line with then current social topics, such as 
the relationship with indigenous people in the Dutch East Indies and the imminent war. Also the 
distress in the lives of Diet Kramer and her family in this period will be looked into. After a period 
of being on leave in 1936-1937, several relocations took place, while a third pregnancy ended in a 
miscarriage. This coincided with the increasing threat of war in Southeast Asia.

Chapter 6 describes the war period in the Dutch East Indies, the stay in detention camps on 
Java, the subsequent repatriation to the Netherlands and the first years after that, in which Diet 
Kramer, together with her children and her friend Peter van ‘t Sant, formed a new family. For the 
description of this period, the notes she has made about the detention, the bersiap and the stay in 
a camp at Ceylon are of importance. Her novel Thuisvaart (Sailing home [1948]), which seems to 
have a strong autobiographical character, also reflects the repatriation and the struggle to get back 
on solid ground again after the war. The events in this period, especially the death of her husband 
just before liberation, placed a heavy burden on Diet Kramer regarding her physical and mental 
health. How this affected her life and her career as a writer is discussed in detail in this chapter.

Chapter 7 shows that the writing talent of Diet Kramer had peaked one last time with Thuis-
vaart. After that her writing skills seemed to decrease more and more. In addition to many physical 
ailments, she encountered severe psychological problems, resulting in isolation. Neither the support 
she received from her environment nor conversations with health care specialists nor hospitali zation 
in rest homes and psychiatric clinics had a beneficial effect on her health. The last years of her life, in 
which her writing subsided more and more, went extremely difficult. Eventually Diet Kramer died 
on August 12, 1965, 58 years old.

Finally, chapter 8 looks back on Diet Kramer’s writing in relation to her personal life. Four 
aspects are addressed here: the appreciation of her work immediately after her death, the contradic-
tions and discrepancies in her life, her position as a writer in the context of her time and the place 
Diet Kramer currently takes in the literary field.

On the basis of the commemorative articles after her death, it can be established that, directly 
after her death, much appreciation has been given to Diet Kramer’s writing in a broad circle of 
readers. This appreciation was especially seen in the context of the development of the youth novel, 
a genre of which the importance for adult readers is also mentioned. This conclusion confirms that 
there is no sharp boundary between what Diet Kramer wrote for adults or for young people.

Regarding the contrasts in her life, the most obvious aspect is that Diet Kramer had a great urge 
to produce, but this urge was regularly thwarted by a certain degree of instability. There seem to 
have been two opposing forces – her productive, creative side and her imbalance – where initially 
the first prevailed and in her later years the latter.
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In addition to this matter, various other contradictions have emerged in Diet Kramer’s life. One 
of these concerns the middle-class environment in which Diet Kramer grew up and the circles 
 described in her novels. Nearly always does she paint in her novels a ‘higher’ daily intellectual and / 
or artistic life than her own social background.

The work of Diet Kramer shows more contrasts in relation to her own life. For example, the 
purification that her prodigies find after much struggle is in stark contrast to her own mental dis-
order. Diet Kramer has never been able to overcome her agonies and problems. It therefore seems 
that she fulfilled in her characters the ideals that she could not fulfil in real life. The characters in 
her novels were not only an example for her readers, but served perhaps as role models for herself as 
well. Through them she was able to pretend to be a strong and active woman.

Also with regard to the values and standards that Diet Kramer provided her audience, there 
was a certain discrepancy in relation to her own life. Through her novel characters, she made clear 
that, especially with regard to relationships she wanted to convey morally impeccable behaviour. 
Time after time, her work emphasizes the importance of ‘healthy happiness’. Such story elements 
are inconsistent with the fact that she herself had gotten into a relationship with a married man and 
father of three.

Furthermore, the high ideals she presents in her work regarding motherhood are a long stretch 
from the way in which her children experienced the fulfilment of her role as a mother. Their  findings 
give rise to the assumption that Diet Kramer, in hardly any respect, has been able to achieve the high 
standard that was in line with the mother role as she envisioned it.

Her attitude toward faith is also not unambiguous. At one time faith gave her hold, at other 
times she was searching, or dared not succumb to it from the idea that she was not good enough. Her 
work reflects this changing attitude towards religious issues. Several novels have a clear  Christian 
perspective, while that is in no way the case with others. And again in other novels a main character 
is searching from a religious point of view.

Undoubtedly, the aforementioned contradictions have contributed to Diet Kramer’s mental 
imbalance. The discrepancies and the associated inner disharmony certainly also had their bearing 
on her writing activities. Writing was initially an outlet for her. She wrote about what concerned 
her and what she saw around her. Therefore, various themes in her work can be led back to the 
mentioned contrasts and the resulting turmoil in her life. Thus, Begin is a story in which the con-
frontation of more traditional beliefs with a more modern mind set, also with regard to faith, has 
been thematised. And a novel such as Thuisvaart is inextricably linked to Diet Kramer’s stay in the 
detention camps and the subsequent period in the Netherlands.

The lack of harmony and peace of mind in her life not only supplied useful writing material 
for her books. It also influenced the urge to write itself. At one time, she would write obsessively, 
pro ducing one text after another, while the next her writing would fail, and her production came 
to a halt.

As a third point in retrospect, her position in the context of her time is highlighted. This con-
cerns primarily her place as a writer in the light of the controversy between official literature and 
the popular literature. That place is twofold. After all, as a daughter from a middle-class family 
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who tried to work her way up, Diet Kramer belonged to the – so-called by literary experts – ‘half-
trained’ middle class. And as a writer, she primarily focused on the readers of that class. Her novels 
 evoked feelings of recognition in all respects. Diet Kramer described what was going on in time. 
The characters she created showed the way for finding answers to questions of life.

Furthermore, the many articles with which Diet Kramer made literary and other cultural know-
ledge accessible to a wide group of readers confirm her dedication to her audience. In addition, the 
positive reception of her work shows that her writing was widely appreciated. Reprints, translations, 
readers’ responses, favourable discussions in all social circles – a confirmation of the point of view 
that the compartmentalisation in the interbellum should not be overestimated – mentions on best-
seller lists and in answers to survey questions provide evidence for this. Reservations came mainly 
from representatives of official literature. Their reviews of Diet Kramer’s work were critical, but 
more often her work, like that of other popular writers, was ignored by them.

A major part of the authors who focussed on popular writing consisted of women. Almost 
without exception, for this reason there was a negative response to their work from the leading 
literary circles. For many female authors such criticism led to an extremely modest attitude in the 
literary world, for example by indicating that their writing activities were mostly a form of of leisure. 

Although Diet Kramer was aware of the limited possibilities for female authors, she initially 
seemed not to have suffered from the sense of modesty that was present among a large number of 
fellow writers. Perhaps she was supported in this by the positive reactions to her work. Just 21 years 
old, she had put on record that she was a ‘writer’, while at the same time she also energetically tried 
to build a network in the literary field. She offered her work to a wide range of periodicals, not only 
to established literary journals but also to relatively lowbrow magazines. Incidentally, she did not 
deviate in this respect from what her fellow writers did. Most female authors were not very parti-
cular about the magazines in which they published.

However, Diet Kramer too gradually displayed an increasing amount of modesty in the presen-
tation of her writing. The emphasis on the educational function of her books, as well as the denial of 
literary ambitions, are indications for this. The background of that change in her self-presentation 
is unclear. Possibly she became more insecure and / or developed more self-criticism over the years. 
The latter, in any case, is in line with the high demands she made to herself in many ways, also as 
a writer. It is therefore likely that she had been aware that her writing skills were not sufficient to 
conquer a place within authoritative literary circles. Emphasizing the function that her work had for 
the general public seems to be a result of this. Thus it becomes clear that in the end, Diet Kramer did 
not differ substantially from most of her fellow writers in the presentation of her writing.

With regard to Diet Kramer’s position in relation to Protestant-Christian literature, research has 
shown that throughout her career as a writer, even after her death, critics and literators from these 
circles have wondered to what extent Diet Kramer belonged to their ranks. In several discussions of 
her work, that question has been asked, while at the same time there was internal  communication 
about the matter.

Their question is hardly surprising. Because of her cooperation with Protestant- Christian 
magazines, her membership of the Covenant of Christian Literary Circles and her active presence 
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at the Pentecostal Conferences in Woudschoten, Diet Kramer was initially a Christian writer. From 
that position, however, she moved away at a certain point, with the main argument that she did not 
dare to call herself a Christian author, because of the great responsibility that goes with it.

Her personal insecurity with regard to religious issues, as noted, also had a bearing on her work. 
Yet, in her work, there is no definite turning away from faith. All books by Diet Kramer, even the 
novels that have no explicit Christian perspective, are imbued with the values and norms derived 
from Christian tradition. However, for various representatives from Protestant-Christian circles, 
that seems to have been insufficient to position Diet Kramer as a Christian author. The latter is 
confirmed by the fact that the name of Diet Kramer appears virtually nowhere in anthologies of 
Christian literature.

The last aspect of her position as a writer of her time concerns the place she had in contem-
porary youth literature. That position can be called sturdy. Unlike many girls’ books from that time, 
Diet Kramer’s novels were generally well received. Several critics showed their appreciation for the 
combination of seriousness and entertainment that featured in novels such as Stans van de Vijf-jarige 
and Ons Honk. This appreciation existed also for her later novels for adolescents such as De Bikkel 
and Roeland Westwout, books about the coming of age of young people in which the factor enter-
tainment was almost totally absent.

Finally, chapter 8 deals with the way in which Diet Kramer is remembered. It has been con-
firmed that in and around the world of youth literature, permanent attention is devoted to Diet 
Kramer’s work. Some of her books have survived several generations, while in general the judgment 
about her writing is positive. Therefore the fact that this has resulted in including her name and 
work in reviews of the history of Dutch juvenile literature is hardly surprising. In addition, it can be 
concluded that a certain canonization applies to Diet Kramer. Within the juvenile literature value is 
clearly assigned to her work. For example, her novels for young people, both shortly after her death 
and more recently, are linked to the development of the youth novel or adolescent novel.

Her position within literature for adults is different. It is striking that her name is mentioned in 
hardly any literary-historical overviews, not even in publications in which this could be expected, 
such as Bloed en rozen (Blood and Roses [2015]) by Jacqueline Bel, which presents the history of 
Dutch literature from the years 1900 -1945. In this broad-based historical overview, a large number 
of popular writers from the interbellum are discussed next to the established authors, paying parti-
cular attention to the ‘literary women’. But Diet Kramer is not included here. This is also the case in 
the chapter on crisis literature, which discusses various crisis novels of the 1930s, and in the chapter 
on colonial literature – genres that Diet Kramer also practised.

Obviously, not all male and female writers can be dealt with when compiling literary-histo-
rical overviews. In many cases, the choices made will be substantiated, while others will probably 
be more arbitrary. It is unlikely that arbitrary choices apply in Diet Kramer’s case. It seems more 
likely that her name is not connected at all to the world of adult literature. First of all, she appears 
to be considered a writer of juvenile novels, mainly because she does appear in reviews of Dutch 
juvenile literature. The conclusion therefore is that Diet Kramer does not belong to the category of 
 forgotten authors of youth literature, but when it comes to adult literature she does.

0260_Duiff_DietKramer.indb   434 02-02-18   09:55



435

On a modest scale, however, in that respect a shift may be noted. For example, the position of Diet 
Kramer as a writer in general – not specifically for youngsters – justified the inclusion of a lemma 
about her in the Digital Lexicon of Women in 2015. Even more relevant is the fact that in current 
literary research into popular literature some attention is being paid to Diet Kramer and her work. 
In an article about the social significance of popular novels in 2014, Erica van Boven, for example, 
discusses the novel Begin. In addition, it is certainly conceivable that further research into popular 
literature will also involve other work by Diet Kramer. Considering the acclaimed position Diet 
Kramer has been shown to have in this biography as a writer for a broad audience – both young 
people and adults – that would be certainly be justified. 

Translation: Michiel Jansen
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Werk van Diet Kramer in verzamelbundels, bloemlezingen, kranten en tijdschriften 
‘Camielke’. 1001-dag, De Telegraaf, 16 maart 1924.
‘De ruzie’, Opgang : Tijdschrift op christelijken grondslag ter beoefening van letteren en kunst, 8 (1924-1925) 

356-361.
‘De eenzame’, Opgang : Tijdschrift op christelijken grondslag ter beoefening van letteren en kunst, 9 (1925-1926) 

350-354; ook opgenomen in: Opwaartsche Wegen, 3 (1925-1926) 260-264.
‘Bloemen’, Leven en Werken : maandblad voor meisjes en jonge vrouwen, 10 (1925) 748-753; ook opgenomen 

in: Kleine levens (Amsterdam 1929) 43-54 en in: J. van Eerbeek e.a., De korenwan : Leesboek voor het chris-
telijk onderwijs. Tweede bundel (Kampen 1949) 96-101. 

‘Het bezoek’, De Telegraaf, 11 december 1926.
‘Conflict’, Opwaartsche Wegen, 5 (1927-1928) 211-219.
‘Hofjes-gebeuren’, Ons Eigen Tijdschrift, 7 (1928) 104-109.
‘De ballon’, De Vriend des Huizes : Maandschrift voor het christelijke huisgezin, 46 (1928), nr. 11, 495-496; ook 

verschenen onder de titel ‘Amsterdamsch gebeuren’, De jonge vrouw : Geïllustreerd christelijk tijdschrift, 15 
(1932-1933) 425-426.

‘’t Gekooide vinkje’, Opwaartsche Wegen, 6 (1928-1929) 115-122.
‘Kijrie Eleijson!’, Deli in woord en beeld (Kerstnummer 1928) 41-44.
‘De dief in het tuinhuis’, De Vriend des Huizes, 47 (1929), nr. 1, 17-28; ook opgenomen in: De tuin der fantasie : 

een bundel verhalen voor de jeugd (Amsterdam [ca. 1935]) 36-50.
‘Wannes Jan’, Opwaartsche Wegen, 7 (1929-1930), 300-314, 342-351; ook opgenomen in: Kleine levens 

(Amsterdam 1929) 97-163.
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‘Klein Comedietje’ in: P.H. Ritter e.a., Achtste winterboek van de Wereldbibliotheek 1929-1930 (Amsterdam 
1929) 21-32; onder de titel ‘Kleine Komedie’ ook opgenomen in: Karakters en gebeurtenissen (Amsterdam 
[1938]) 5-35.

‘Naar huis!’ in: Het meisjes-jaarboek. Vierde jaar (’s-Gravenhage [1929]) 7-20; ook verschenen in: Groot Vakan-
tie Boek (Amsterdam [1956]) 214-226.

‘De verongelukte gympies’ [fragment uit Stans van de Vijf-jarige] in: A.L. van Hulzen en A. Kuiper, Blom-
gewas : Leesboek voor Chr. U.L.O.scholen. Deel 1 (Zwolle 1930) 112-119; ook opgenomen in: Arie Post, 
Vrolijke lees- en voordrachtstukken. Deel 1 (Neerbosch 1933) 54-59. 

‘Een herinnering’, De Tent : Orgaan der Nederlandsche Toeristenkampeerclub, 7 (1930), nr. 6, 113-114; ook 
gepubliceerd onder de titel ‘Kamp-herinnering’, De Telegraaf, 5 juni 1931.

‘Achterblijvers’ in: Het meisjes-jaarboek. Vijfde jaar (’s-Gravenhage [1930]) 7-25.
‘De eenzaamheid in het leven van den dichter Rainer Maria Rilke’, De jonge vrouw : Geïllustreerd christelijk 

tijdschrift, 13 (1930-1931) 103-105.
‘Iets over de Engelsche meisjes-kostscholen’, De jonge vrouw : Geïllustreerd christelijk tijdschrift, 13 (1930-1931) 

166-171.
‘In Leerdams Glasfabriek’, De jonge vrouw : Geïllustreerd christelijk tijdschrift, 13 (1930-1931) 263-266 en 300-

302; ook opgenomen in: Diet Kramer (samenst.), Bloesem. Een boek voor meisjes (Amsterdam [1933]) 
145-133.

‘Het kostbaar geschenk’. Feuilleton Bijvoegsel bij De jonge vrouw : Geïllustreerd christelijk tijdschrift, 13 (1930-
1931).

‘De eerste nacht in de meisjestent – Vreemde gebeurtenissen’, De Telegraaf, 18 juli 1931.
‘Eén dag Paultje’ in: Ida Heijermans (e.a.), Waar kinderen wonen : een bundel novellen. Opgangserie 1. Met 

portretstudies van T. Arens-Tepe (Baarn 1931) 101-114.
‘Een klokken-tentoonstelling’, De jonge vrouw : Geïllustreerd christelijk tijdschrift, 14 (1931-1932), nr. 3, 96-98.
‘Bladzijde uit een kampdagboek’, Ons Nederland : Officieel orgaan en uitgave van de Algemeene Nederlandsche 

Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer, 3 (1931-1932), nr. 5, 41.
‘Waar ridders streden en minstreels zongen’, De jonge vrouw : Geïllustreerd christelijk tijdschrift, 14 (1931-

1932), nr. 4, 126-129.
‘Drie Ridderverhalen’, De jonge vrouw : Geïllustreerd christelijk tijdschrift, 14 (1931-1932), nr. 5, 178-182.
‘Tusschen de wanden der kloostercel’, De jonge vrouw : Geïllustreerd christelijk tijdschrift, 14 (1931-1932), nr. 6, 

220-224.
‘Liedekens en sproken’, De jonge vrouw : Geïllustreerd christelijk tijdschrift, 14 (1931-1932), nr. 7, 261-264.
‘Het volk vangt aan te spreken’, De jonge vrouw : Geïllustreerd christelijk tijdschrift, 14 (1931-1932), nr. 8,  

307-310.
‘Van den Vos Reinaerde’, De jonge vrouw : Geïllustreerd christelijk tijdschrift, 14 (1931-1932), nr. 9, 347-350.
‘Romanfragment’, Opwaartsche Wegen, 10 (1932), nr. 4, 115-123. 
‘Het verhaal in de Middeleeuwen’, De jonge vrouw : Geïllustreerd christelijk tijdschrift, 14 (1931-1932), nr. 10, 

389-391.
‘Dichterlijke burgers of burgerlijke dichters’, De jonge vrouw : Geïllustreerd christelijk tijdschrift, 14 (1931-

1932), nr. 11, 435-437.
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‘Het wereldlijk lied’, De jonge vrouw : Geïllustreerd christelijk tijdschrift, 14 (1931-1932), nr. 12, 481-484.
‘Episode uit ’t leven van Frits Fransen, kantoorbediende’, De jonge vrouw : Geïllustreerd christelijk tijdschrift, 

14 (1931-1932), nr. 12, 488-489.
‘Terugkomst’ in: J.K. van Eerbeek (samenst.), Het is bij den avond : Een bundel novellen. Met portretstudies van 

T. Arens-Tepe en een inleidend artikel van A.M. de Vries Robbé-Bergmans (Baarn [1932]) 71-82.
‘Iets over het vertalen van boeken’, Opgang : populair-letterkundig tijdschrift, 1 (1932), nr. 3, 33-35.
‘Het verhaal’, Opgang : populair-letterkundig tijdschrift, 1 (1932), nr. 3, 39-43.
‘Het schrijven over en voor kinderen’, Opgang : populair-letterkundig tijdschrift, 1 (1932), nr. 4, 6-11.
‘Een nieuwe geest over Europa’, De jonge vrouw : Geïllustreerd christelijk tijdschrift, 15 (1932-1933) 29-33.
‘Dichters en Schrijvers in de Hervormingstijd’, De jonge vrouw : Geïllustreerd christelijk tijdschrift, 15 (1932-

1933) 55-58.
‘Een beeld uit de zeventiende eeuw’, De jonge vrouw : Geïllustreerd christelijk tijdschrift, 15 (1932-1933) 116-120.
‘Joost van den Vondel’, De jonge vrouw : Geïllustreerd christelijk tijdschrift, 15 (1932-1933) 141-145.
‘’t Kan Verkeeren’, De jonge vrouw : Geïllustreerd christelijk tijdschrift, 15 (1932-1933) 185-189.
‘Onze Calvinistische Dichters’, De jonge vrouw : Geïllustreerd christelijk tijdschrift, 15 (1932-1933) 229-233.
‘Constantijn Huygens : de Aristocraat en Dichter’, De jonge vrouw : Geïllustreerd christelijk tijdschrift, 15 

(1932-1933) 373-376.
‘Een Kloekmoedige en een Zachtmoedige’, De jonge vrouw : Geïllustreerd christelijk tijdschrift, 15 (1932-1933) 

419-422.
‘Twee Nederlandsche romanschrijfsters uit het verleden I’, Opgang : populair-letterkundig tijdschrift, 2 (1933), 

nr. 1, 12-14.
‘Twee Nederlandsche romanschrijfsters uit het verleden II’, Opgang : populair-letterkundig tijdschrift, 2 (1933), 

nr. 2, 24-28.
‘De openbare spreekles’ in: Arie Post, Vroolijke lees- en voordrachtstukken. Eerste deel (Neerbosch 1933) 77-85. 
‘Eerste vacantiedag’ in: Diet Kramer (samenst.), Bloesem. Een boek voor meisjes (Amsterdam [1933]) 1-5.
‘Verlies en winst’ in: Leentje M. Hagen e.a., Kleuters die langs ons gaan : een bundel novellen. Met 10 portret-

studies van Sári Góth en een voorwoord van C.M.E. Kuyper (Baarn [1933]) 29-52; ook opgenomen in: 
Karakters en gebeurtenissen (Amsterdam [1938]) 39-82. 

‘Kerstfeest in de bedstee’ in: P. de Zeeuw J.G.zn (samenst.), Naar Bethlehems stal : een bundel kerstverhalen 
(Den Haag 1933) 150-158; ook opgenomen in: Uw koninkrijk kome (Genève 1944) 37-45, en in: Elisa-
beth Wijnands (red.), Kinderkerstpocket. Zaklantaarns 19 (Den Haag [1963]) 27-32; daarnaast is het 
gebundeld in een band met A. Norel-Straatsma, Onder de sterren (Den Haag [1946]); eveneens is een 
zelfstandige uitgave verschenen van het verhaal (Den Haag z.j.).

‘Conflict’, School en Huis : Tijdschrift gewijd aan de belangen der Europese opvoeding in Nederlandsch Indië : 
tevens orgaan van de Carpentier Alting Stichting, 1 (1935), nr. 1, [ongepagineerd]; ook opgenomen in: De 
Waag : Algemeen, cultureel, politiek en economisch weekblad voor Nederland, 27 maart 1937, 206-207, en in: 
Karakters en gebeurtenissen (Amsterdam [1938]) 83-99. 

‘Het kind en zijn lectuur’, School en Huis : tijdschrift gewijd aan de belangen der Europese opvoeding in Neder-
landsch-Indië : tevens orgaan van de Carpentier Alting Stichting, 1 (1935), nr. 2, [ongepagineerd].
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‘Fragment [uit De Bikkel]’, School en Huis : Tijdschrift gewijd aan de belangen der Europese opvoeding in Neder-
landsch Indië : tevens orgaan van de Carpentier Alting Stichting, 1 (1935), nr. 3, [ongepagineerd]. 

‘De Bikkel’ [fragment], Opwaartsche Wegen, 12 (1934-1935), 220-227.
‘Karakters en gebeurtenissen I’, School en Huis : tijdschrift gewijd aan de belangen der Europese opvoeding in 

Nederlandsch-Indië : tevens orgaan van de Carpentier Alting Stichting, 1 (1935), nr. 4, [ongepagineerd]; ook 
gepubliceerd onder de titel ’12 december’, Wij jonge vrouwen : Geïllustreerd christelijk tijdschrift, 20 (1938), 
nr. 5, 188-191; het verhaal is ook opgenomen in: Karakters en gebeurtenissen (Amsterdam [1938]) 103-
119, en onder de titel ‘De twaalfde december’ in: K. de Raaf en J.J. Griss, Een nieuwe bundel. Tweede deel. 
Leesboek voor gymnasia, lycea, hogere burgerscholen en kweekscholen (elfde druk; Rotterdam 1947) 279-283.

‘Karakters en gebeurtenissen II’, School en Huis : tijdschrift gewijd aan de belangen der Europese opvoeding in 
Nederlandsch-Indië : tevens orgaan van de Carpentier Alting Stichting, 1 (1935), nr. 5, [ongepagineerd]. 

[Anoniem], ‘Boeken over Kinderen’, School en Huis : tijdschrift gewijd aan de belangen der Europese opvoeding 
in Nederlandsch-Indië : tevens orgaan van de Carpentier Alting Stichting, 1 (1935), nr. 5, [ongepagineerd]. 

‘Karakters en gebeurtenissen III’, School en Huis : tijdschrift gewijd aan de belangen der Europese opvoeding in 
Nederlandsch-Indië : tevens orgaan van de Carpentier Alting Stichting, 1 (1936), nr. 7, [ongepagineerd]; 
ook verschenen onder de titel ‘Johanna, de welopgevoede’, Wij jonge vrouwen : Geïllustreerd christelijk tijd-
schrift, 19 (1937), nr. 12, 514-516.

‘Fijco’s hongerstaking’ in: W. Kramer, Leesboek I voor de eerste klas van het Gymnasium, Lyceum of Hogere 
Burgerschool (Groningen/Batavia [1936]) 10-14.

‘Sneeuwgevecht’ in: W. Kramer, Leesboek I voor de eerste klas van het Gymnasium, Lyceum of Hogere Burger-
school (Groningen/Batavia [1936]) 112-115.

‘Eén ochtend Paultje’ in: M.A.E. van Lith-van Schreven en J.H. Hooykaas-van Leeuwen Boomkamp (samenst.), 
Indisch Vrouwenjaarboek ( Jogjakarta 1936) 274-280.

[onder het pseudoniem Paul van Ipenburg], ‘Oom Jaap vertelt over kinine.’ in: [samen met K.J. Danckaerts], 
Zonnebloemen : bloemlezing voor de lagere scholen in Nederlandsch Oost-Indië. Deel 6. Met illustraties van 
Ro Keezer (Batavia [1940]) 74-82.

[onder het pseudoniem Paul van Ipenburg], ‘Hoe wordt papier gemaakt?.’ in: [samen met K.J. Danckaerts], 
Zonnebloemen : bloemlezing voor de lagere scholen in Nederlandsch Oost-Indië. Deel 9. Met illustraties van 
L.C. Bouman (Batavia [1940]) 13-20.

[onder het pseudoniem Paul van Ipenburg], Een angstig avontuur.’ in: [samen met K.J. Danckaerts], Zonne-
bloemen : bloemlezing voor de lagere scholen in Nederlandsch Oost-Indië. Deel 9. Met illustraties van L.C. 
Bouman (Batavia [1940]) 36-57.

[onder het pseudoniem Paul van Ipenburg], ’Iets over het leven van een sprookjesdichter.’ in: [samen met K.J. 
Danckaerts], Zonnebloemen : bloemlezing voor de lagere scholen in Nederlandsch Oost-Indië. Deel 9. Met 
illustraties van L.C. Bouman (Batavia [1940]) 105-115.

‘Mijnheer Gruisje’s Nuchter Verstand’, Bataviaasch Nieuwsblad, 29 juni 1940.
‘Mietzie van Looyen ging op nieuws uit’, Bataviaasch Nieuwsblad, 13 juli 1940.
‘Mies en de Mevrouwen van Standing’, Bataviaasch Nieuwsblad, 20 juli 1940.
‘De vrouw met “bevliegingen”’, Bataviaasch Nieuwsblad, 10 augustus 1940.
‘Een Mijnheer en zijn Geweten’, Bataviaasch Nieuwsblad, 15 maart 1941.
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‘Roel in het nauw gedreven’ [fragment uit Razende Roeltje] in: G. Leffertstra (samenst.), Leesboek voor gymna-
siaal, middelbaar en voortgezet lager onderwijs (Groningen/Batavia 1946), 107-126.

‘Het kind in het Indische kamp’, Moeder : Het ‘Vakblad’ voor moeders, 4 (1948), nr. 2, 58-59.
‘Het kind in het Indische kamp : vervolg van het febr.-nummer’, Moeder : Het ‘Vakblad’ voor moeders, 4 (1948), 

nr. 3, 108-109.
‘Ontwaakt’, Ontmoeting : letterkundig en algemeen-cultureel maandblad, 2 (1947-1948), nr. X-XI, 437-446; 

ook verschenen in: Vrouwenpost. Winteravondboek, 7 (1950), nr. 1a, 16-19.
‘Een verhaal over Indië‘ in: P.J. Risseeuw (samenst.), Er was eens… Verhaaltjes en versjes voor kleuters. Met illus-

traties van Annelies Kuiper (Wageningen [1949]) 72-84.
‘Hoe Lodewijk uit logeren ging’ in: H. Boelmans en A. Posma (samenst.), Lichtende Verten : een serie leesboeken voor 

de lagere school. Deel 2B, 3e leerjaar. Met illustraties van Jaap Veenendaal (Meppel/Djakarta [1949]) 80-82.
[onder het pseudoniem Paul van Ipenburg], ‘Het Blindenschrift.’ in: [samen met K.J. Danckaerts en J.M. 

Reijnders], Zonnebloemen : bloemlezing voor het lager onderwijs. Deel 4. Met illustraties van Ro Keezer 
(Groningen 1949) 46-54.

[onder het pseudoniem Paul van Ipenburg], ‘Herman Willem Daendels.’ in: [samen met K.J. Danckaerts 
en J.M. Reijnders], Zonnebloemen : bloemlezing voor het lager onderwijs. Deel 6. Met illustraties van Ro 
Keezer (Groningen 1949) 43-53.

[onder het pseudoniem Paul van Ipenburg], ‘Louis Pasteur (1822-1895).’ in: [samen met K.J. Danckaerts 
en J.M. Reijnders], Zonnebloemen : bloemlezing voor het lager onderwijs. Deel 6. Met illustraties van Ro 
Keezer (Groningen 1949) 106-112.

‘Moed’, Contact : Het maandblad voor de Nederlandse jeugd, 16 (1949), nr. 5, 101-102.
‘Aan de lezers van Contact!’, Contact : Het maandblad voor de Nederlandse jeugd, 17 (1950), nr. 7, 144.
‘De Volken-kennis van George Mikes’, Contact : Het maandblad voor de Nederlandse jeugd, 17 (1950), nr. 8, 

183-184.
‘Strijd’ [fragment uit Razende Roeltje] in: Leonard Roggeveen (stamenst.), Stavast! Deel 1. (Den Haag/Djakarta 

1952) 34-41.
‘Laten we eerlijk zijn (Fragment)’, Ontmoeting : letterkundig en algemeen-cultureel maandblad, 7 (1954), nr. 

VI, 164-169.
‘Roeland Westwoud’ in: Groot Vacantie Boek (Amsterdam [1955]) 225-246.
‘Rick ontmoet het leven’ [fragment uit Zes + een werd 7] in: Groot Vakantie Boek (Amsterdam [1956]) 46-77.
‘Meisje zonder zorg’ [fragment uit Ons Honk] in: Groot Vakantie Boek (Amsterdam [1957]) 326-338.
‘Lodewijk de rattenvanger’ in: Margreet Bruijn, Heggeranken : een serie leesboekjes voor de lagere school. Eerste 

deeltje. Met illustraties van Otto Dicke (Groningen 1962) 20-25.
‘De vriendschap met Jansen’ in: Margreet Bruijn, Heggeranken : een serie leesboekjes voor de lagere school. Tweede 

deeltje. Met illustraties van Otto Dicke (Groningen 1963) 72-81.
‘Drie Australische ruiters’ in: Margreet Bruijn, Heggeranken : een serie leesboekjes voor de lagere school. Vijfde 

deeltje. Met illustraties van Otto Dicke (Groningen 1963) 89-97.
‘De Bikkel’ in: Wim Hora Adema, Meisjes blijven meisjes blijven meisjes : voor ‘groot’moeders en ‘klein’dochters : 

fragmenten uit oude meisjesboeken (Amsterdam 1967) 193-209.
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Redactie en/of samenstelling door Diet Kramer
[samenstelling Diet Kramer e.a.], Vrij en blij. Leesboeken voor de christelijke scholen (Groningen 1931).
[samenstelling Diet Kramer e.a.], Nederlandsche Volkskunde voor de lagere scholen :  Nederland : volkskundig 

leesboek voor de lagere scholen. Deel 1. Met illustraties van J. Franken Pzn. (Groningen [1931]).
[samenstelling Diet Kramer e.a.], Nederlandsche Volkskunde voor de lagere scholen :  Friesland : volkskundig 

leesboek voor de lagere scholen. Deel 2. Met illustraties van E. Caspers (Groningen [1931]).
[samenstelling Diet Kramer e.a.], Nederlandsche Volkskunde voor de lagere scholen :  Groningen : volkskundig 

leesboek voor de lagere scholen. Deel 3. Met illustraties van N.J.B. Bulder (Groningen [1931]).
[samenstelling Diet Kramer e.a.], Nederlandsche Volkskunde voor de lagere scholen :  Drente en Overijssel : volks-

kundig leesboek voor de lagere scholen. Deel 4. Met illustraties van Johannes Mulders (Groningen [1931]).
[samenstelling Diet Kramer e.a.], Nederlandsche Volkskunde voor de lagere scholen :  Gelderland : volkskundig 

leesboek voor de lagere scholen. Deel 5. Met illustraties van Jan Wittenberg (Groningen [1931]).
[samenstelling Diet Kramer e.a.], Nederlandsche Volkskunde voor de lagere scholen : Limburg en Noord-Bra-

bant : volkskundig leesboek voor de lagere scholen. Deel 6. Met illustraties van B. Essers (Groningen [1931]).
[samenstelling Diet Kramer e.a.], Nederlandsche Volkskunde voor de lagere scholen :  Zuid-Holland en Zeeland : 

volkskundig leesboek voor de lagere scholen. Deel 7. Met illustraties van J. Melse (Groningen [1931]).
[samenstelling Diet Kramer e.a.], Nederlandsche Volkskunde voor de lagere scholen :  Noord-Holland en Utrecht: 

volkskundig leesboek voor de lagere scholen. Deel 8. Met illustraties van Jan Boon (Groningen [1931]).
[samenstelling Diet Kramer e.a.], Nederlandsche Volkskunde voor de lagere scholen :  Vlaanderen : volkskundig 

leesboek voor de lagere scholen. Deel 9. Met illustraties van J.F. Cantré (Groningen [1931]).
[samenstelling Diet Kramer], Bloesem. Een boek voor meisjes (Amsterdam [1933]).
[samen met K.J. Danckaerts], Zonnebloemen : bloemlezing voor de lagere scholen in Nederlandsch Oost-Indië. 

Deel 1 t/m 12. Met illustraties van Ro Keezer, Tilly Dalton en L.C. Bouman (Batavia [1940]).
[samen met K.J. Danckaerts en J.M. Reijnders], Zonnebloemen : bloemlezing voor het lager onderwijs. Deel 1 

t/m 6. Met illustraties van Ro Keezer (deel 1 t/m 4) en L.C. Bouman e.a. (deel 5 en 6) (Groningen 1949).
L.H. Stronkhorst, Rik en Ries. Hollandia Jeugdboeken onder leiding van Diet Kramer (Baarn [1951]). 
Martie Verdenius, Guusje Erica. Hollandia Jeugdboeken onder leiding van Diet Kramer. Met illustraties van 

W.A. van de Walle (Baarn [1952]). 
C.H. Abrahall, Prelude. Vertaald door Peter van ’t Sant en Diet Kramer. Hollandia Jeugdboeken onder leiding 

van Diet Kramer. Met illustraties van Anna Zinkeisen (Baarn [1952]).
Greta Vollewens-Zeylemaker, Marijke’s grote avontuur op het land. Hollandia Jeugdboeken onder leiding van 

Diet Kramer (Baarn [1953]).
Jensen Thit, Palle’s wonderbare reizen naar het hemelruim. Vertaald door An Rutgers van der Loeff-Basenau. 

Hollandia jeugdboeken onder leiding van Diet Kramer. Met illustraties van Arne Ungermann (Baarn 1957).

Vertalingen en bewerkingen door Diet Kramer
E.J. Rath, Machtiger dan de sterren. Vertaling uit het Engels (Amsterdam [1930]); oorspronkelijke titel: The 

Sky’s the Limit (1920).
Alice Hegan Rice, Het stootblok. Vertaling uit het Engels (Amsterdam [1931]; oorspronkelijke titel: The Buffer 

(1929).
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Hedwig Lohsz, Op bezoek in dierenland. Vertaling uit het Duits (Baarn 1931); oorspronkelijke titel: Das 
Wunder buch zoologischer Garten für unsere Kleinen (1928).

Anne Warner, Zonneschijn in ’t dorp. Vertaling uit het Engels (Baarn [1932]); oorspronkelijke titel: Sunshine 
Jane (1914).

E.J. Rath, Nu of nooit. Vertaling uit het Engels (Amsterdam [1932]); oorspronkelijke titel: Let ’s Go (1930).
Niklaus Bolt, Svizzero : de geschiedenis van een jeugdleven. Vertaling uit het Duits (Baarn [1933]); oorspronke-

lijke titel: Svizzero! : die Geschichte einer Jugend (1912).
Gustav Schroër, Der handen dwang. Vertaling uit het Duits (Amsterdam [1934]); oorspronkelijke titel: 

Schicksalshände (1920).
Achmad Djajadiningrat, Herinneringen van Pangeran Aria Achmad Djajadiningrat (Amsterdam 1936).
Alice Hegan Rice, Baas Peet en compagnon. Vertaling uit het Engels (Amsterdam [1937]); oorspronkelijke titel: 

Mr. Pete & Co. (1933).
F. Hana-Hupbach, Het land van de eeuwige zon. Vertaling uit het Duits. Met illustraties van R. Stratil (Baarn 

[1938]); oorspronkelijke titel: Das Land der ewigen Sonne (1937).
Hildur Dixelius, De vergeven zonde. Vertaling uit het Zweeds (Amsterdam [1938]); oorspronkelijke titel: 

Synders kan (1925).
Maria Kreitner, Ontmoeting op weg naar school. Vertaling uit het Duits (Amsterdam 1939); oorspronkelijke 

titel: Begegnung auf dem Schulweg (1936).
G. Rudolf Baumann, Als de doerians vallen : de Javaan Asnap vertelt uit zijn leven. Vertaling uit het Duits. Met illu-

straties van Gunter G. Böhmer (Baarn [1940]); oorspronkelijke titel: Die Nachtwache in Durianhain (1938).
Dorothy Deming, Penny volgt haar roeping. Vertaling uit het Engels (Baarn [1948]; oorspronkelijke titel: 

Penny Marsh : Public Health Nurse (1938).
Dorothy Deming, Penny maakt carrière. Vertaling uit het Engels (Baarn [1948]; oorspronkelijke titel: Penny 

Marsh : supervisor (1939).
Dorothy Deming, Penny’s verdere avonturen. Vertaling uit het Engels (Baarn [ca. 1950]; oorspronkelijke titel: 

Penny Marsh finds adventure in public health nursing (1940).
Caroline Atwater Mason, De lelie van ons vorstenhuis. Vertaling uit het Engels. Met illustraties van Annelies 

Kuiper (Wageningen [1950]); oorspronkelijke titel: A lily of France (1901).
C.H. Abrahall, Prelude. Vertaling uit het Engels door Diet Kramer en Peter van ’t Sant. Hollandia Jeugdboe-

ken onder leiding van Diet Kramer. Met illustraties van Anna Zinkeisen (Baarn [1952]); oorspronkelijke 
titel: Prelude (1947). 

Richard Katz, In de binnenlanden van Brazilië. Vertaling uit het Duits (Baarn [1954]); oorspronkelijke titel: 
Seltsame Fahrten in Brasilien (1948).

Mary Grigs, Strootje de poes. Vertaling uit het Engels. Bonte Boekjes nr. 1. Met illustraties van Fiep Westendorp 
(Amsterdam [1955]); oorspronkelijke titel: The Yellow Cat (1936).

Linda Graeme, Ellen op ballet. Vertaling uit het Engels. Prisma-juniores J1 (Utrecht/Antwerpen [1956]); oor-
spronkelijke titel: Helen, ballet student (1955).

Thyrra Ferré Bjorn, Pappa’s vrouw. Vertaling uit het Engels (Baarn 1956); oorspronkelijke titel: Papa’s Wife (1955).
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Elizabeth Goudge, Het witte paardje. Vertaling uit het Engels door Diet Kramer en C. Verlinden-Bakx. Prisma- 
juniores J11. Met illustraties van C. Walter Hodges (Utrecht/Antwerpen [1957]); oorspronkelijke titel: 
The little white horse (1946).

Vertalingen van het werk van Diet Kramer
And back to the beginning (Londen [1938]); vertaling in het Engels van Begin door L.J. Struik.
Beginn : Roman einer jungen Sekretärin (Berlijn 1939); vertaling in het Duits van Begin door Wilhelmine van 

Delden.
På eget ansvar (Stockholm 1939); vertaling in het Zweeds van Begin door Gunilla Edwards-Rinman.
Das Fäustchen : Roman eines mutigen Mädchen (Berlijn/Wenen/Leipzig 1939); vertaling in het Duits van 

De Bikkel door Irmgard en Erich Pochlatko. 
Das Vorbild : Roman (Berlijn [1941]); vertaling in het Duits van Onrustig is ons hart door Wilhelmine van 

Delden.
Urologe hjerte (Kopenhagen 1944); vertaling in het Deens van Onrustig is ons hart door Bodil Anker Larsen.
Ruth (Kopenhagen 1945); vertaling in het Deens van Begin door Bodil Anker Larsen.
Lima orang penjamun dan sarangnja (Djakarta [195?]); vertaling in het Indonesisch van Vijf rovers en een 

rovershol door R.W.S. Suryamihardja.
Rahasia Bilik Berkuntji (Djakarta [1962]); vertaling in het Indonesisch van Het geheim van de gesloten kamer 

door Saädah Alim.
Der wütende Roland (Solothurn 1962); vertaling in het Duits van Razende Roeltje door Hans Cornioley .
Sommer der Entscheidung (Stuttgart 1964); vertaling in het Duits van Roeland Westwout door Ilse Heyst.

Bewerkingen van het werk van Diet Kramer
Ons Honk : toneelspel in 5 bedrijven. Bewerking van Ons Honk door J.W. van Zijl (Utrecht [1949]).
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Geraadpleegde archieven en collecties

Openbare archieven en collecties

AB Athenaeumbibliotheek, Deventer
CBG Centrum voor Familiegeschiedenis, Den Haag
  Persoonskaarten
  Stamboek Indische Ambtenaren Periode 1927-1952
CMC Cultureel Maçonniek Centrum ‘Prins Frederik’, Den Haag
  Archief Carpentier Alting Stichting
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  Burgerlijke Stand Gemeente Meppel 1811-1962
EEM Archief Eemland, Amersfoort
  Archief Gemeentebestuur Leusden
  Bevolkingsregister Leusden 1850-1865; 1890-1900
GA Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven, Groningen
  Gemeentebestuur Groningen, bevolkingsregister 1880-1890
GAA Gemeentearchief Amsterdam
  Adresboeken 1898-1927
  Archief van Archief-, Gezins-, Persoons- en Woningkaarten 
  Archief van het Kadaster
  Archief van de Notarissen ter standplaats Amsterdam
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  Archief Vrije Christelijke School
  Bevolkingsregister Amsterdam
  Bevolkingsregister Nieuwer-Amstel 
  Doopregister Overtoomkerk
  Geboorteregister
  Woningboeken 1897-1922
GM Gemeentearchief Meppel
  Bevolkingsregister
   Voorlopige inventaris van het archief van de gemeente Meppel, periode (1633) 1814-1928 

(1972), onderdeel ‘commissies, diensten en instellingen, 1814-1972 : gemeentesecretaris, (1633) 
1852-1928 (1957)’
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  Archief P.J. Risseeuw 
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HGA Haags Gemeentearchief, Den Haag
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  Digitale stamboom
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IISG Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam
  Archief Joop den Uyl
KB Koninklijke Bibliotheek, Den Haag
KDC Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
KIT Koninklijk Instituut voor de Tropen, Amsterdam
KITLV Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, Leiden
LM Literatuurmuseum, Den Haag
  Collectie Corry Huysinga
  Collectie Diet Kramer 
  Collectie P.H. Ritter
  Collectie Vereniging van Letterkundigen 
  Correspondentie Nico van Suchtelen-Diet Kramer
  Correspondentie Anne de Vries-Diet Kramer
  Correspondentie Verbond van Christelijk Letterkundige Kringen in Nederland 
NA Nationaal Archief, Den Haag
  Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging
NHA Noord-Hollands Archief, Haarlem
  Bevolkingsregister Haarlem
  Memories van Successie 1927 
NIOD NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies, Amsterdam
  Nederlands-Indische dagboeken en egodocumenten
NTKC Nederlandse Toeristen Kampeer Club, Leusden
RKD Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag
  Archief Hendrik van Steenwijk
SR Stadsarchief Rotterdam
UA Het Utrechts Archief, Utrecht
  Kamer van Koophandel, Amersfoort
  Overlijdensregisters
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UBA Universiteitsbibliotheek Amsterdam
  Bedrijfsdocumentatie uitgeverij Bosch & Keuning
  Bedrijfsdocumentatie Jacob van Campen – Amsterdam 
  Bedrijfsdocumentatie uitgeverij Van Holkema & Warendorf
  Bedrijfsdocumentatie uitgeverij Holland
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UBL Universiteitsbibliotheek Leiden
UBU Universiteitsbibliotheek Utrecht
  Archief Ritter
UVU Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit, Amsterdam
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AvW Collectie Annemarie van Wolde
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RB Collectie Riek Bakker
TU Collectie Titia Uitman
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Geïnterviewde personen

Threes Adam-Eigenstein, Den Haag (telefonisch) 
J.V. Bleekveld, Delft (telefonisch)
Joost van Bodegom, Beetsterzwaag 
Ina van den Bogaard, Zeewolde (telefonisch)
Froukje van der Burg-Fonteyn, Otterlo
Anke den Duyn, Meppel 
Mevrouw Gatzen-Furie, Zoetermeer (telefonisch)
Ruud de Graaff, Wassenaar (telefonisch) 
A.L. (Puck) Harinck-Kramer, Abbekerk (telefonisch)
Digna Hintzen-Philips, Den Haag
Tony van der Horst-den Hoed, Castricum (telefonisch)
Diedie Muller, Nanaimo (Canada)
Lex († 2015) en Ingrid Muller, Eindhoven
Willy Anne Muller, Amersfoort
Wim en Jeanne Noordeman, Rijswijk
J.G. Parma-Boogaard († 2017), Hilversum (telefonisch)
Frouwien Rullmann-Oldhoff, Joure (telefonisch)
Kitty van ’t Sant-Takens, Oegstgeest (telefonisch)
Frans Schreuder († 2017), Den Haag (telefonisch)
Tj. J. Schreuder-van der Meulen, Beetsterzwaag (telefonisch)
A.M. Schurink-Regeer, Breda (telefonisch)
Carlo van Someren, Amsterdam (telefonisch) 
Edith Vermeulen-Kramer, Den Haag
Dolf Verroen, Sint Nicolaasga 
Geesje van Vollenhoven-Kuneman, Rotterdam (telefonisch) 
Annemarie van Wolde-Mulder, Laren
Aya Zikken († 2013), Norg (telefonisch)
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Ammers-Küller, Jo van, 125, 142, 178, 188, 195, 197, 232, 

248, 254, 427, 445
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Aristo, Ludovico, 207

Arnolds, Herman, 101, 213-215, 258, 447

Asscher-Pinkhof, Clara, 120, 125, 126, 359

Asselbergs, W.J.M.A., 95

Atwater Mason, Caroline, 370, 443

Baar, Peter Paul de, 65

Baggerman, Arianne, 37, 447

Bagnold, Enid, 336

Bakker, Aaltje, 47

Bakker, Abraham, 81, 405

Bakker, Riek, 9, 74, 81

Bakker-Dik, Riek, 9, 74, 81, 82, 91, 110, 303, 318, 319, 323, 

324, 351, 362, 363, 377, 379, 403-405, 409

Bakker, Kees de, 101, 213, 214, 258, 447

Barnouw, David, 360, 447

Bastiaansen-Harks, Neel, 230, 456

Bats, Ab de, 208, 211

Bats, Albert Herman de, 137
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Bauer, Clémence, 120

Bauer, Marius, 180
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Baum, Vicki, 247

Baumann, G. Rudolf, 266, 282, 443

Beaufort, Arnoud Jan de, 50

Beaufort, Willem Hendrik de, 50

Beeke, K. ter, 203

Beets, Gijs, 233, 447

Beets, Nico, 141

Beijmersweerdt, Elisabeth van, 178

Bekkering, Harry, 421, 423, 447
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273, 447

Bel, Jacqueline, 18, 20, 270, 427, 434, 447
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Benthem, Johanna, 46
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Berken, Tine van, 121
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Bernhardt, Sarah, 66

Beusekom, Anna Hubert van, 121, 122

Blain, Virginia, 18, 448

Blaman, Anna, 348, 358

Blankers, Franciscus Maria, 61
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Bleich, Anet, 448
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