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Diet Huber is geboren in Leeuwarden. Haar kinder- en jeugdjaren bracht ze door in Leeuwarden, Bolsward en in
Heerenveen/Oranjewoud. Ze groeide op in een meertalig milieu; met haar moeder sprak ze Fries, met haar vader
Nederlands en op straat met haar speelkameraadjes Liwwadders (stadsfries). Na haar middelbare school wilde ze graag
verder studeren, maar daar was thuis, tijdens de crisisjaren, geen geld voor. Zo belandde ze als verkoopster in een
manufacturenzaak in Heerenveen. ’s Avonds na haar werk deed ze de dingen waar ze echt van hield, tekenen en
schrijven. Na de oorlog in 1946 kreeg ze de kans om te gaan studeren aan de Amsterdamse Kunstnijverheidsschool, de
voorloper van de Rietveld Academie. Ze volgde daar de opleiding tekenen en illustreren.

Ze vestigde zich na haar afstuderen in 1950 voor een jaar in Stockholm. Om geld te verdienen werkte ze als hulp in de
huishouding, maar al gauw kreeg ze free-lance opdrachten als illustratrice voor Zweedse boeken en tijdschriften. In
1951 ging ze terug naar Amsterdam, waar ze in 1955 trouwde met Bert Barkey, geoloog van beroep. Met man en dochter
ging Diet Huber in 1961 opnieuw naar Zweden, het gezin verbleef daar tot 1970. In dat jaar gingen ze terug naar
Amsterdam, waar ze de rest van hun leven zouden blijven wonen.
Tijdens hun verblijf in Zweden vermaakte Diet Huber de verjaardagsvisite van haar dochter eens met een eigengemaakt
poppenspel, en het succes van de voorstelling was zo groot dat die uitgroeide tot een professioneel reizend theater.

Fedde Schurer, de toenmalige hoofdredacteur van de Friese Koerier, vroeg Diet Huber in 1952 om voor zijn krant de
redactie van de kinderpagina op zich te nemen. Van Schurer kreeg ze de vrijheid om de pagina naar eigen inzicht  te
vullen; ze deed dat onder meer met verhaaltjes, gedichten, een verjaardag- en een brievenrubriek. Ze schreef de stukjes
in het Fries of in het Nederlands en ondertekende ze respectievelijk met Diet Huber of met Marja. De illustraties voor de
pagina maakte ze zelf. Haar gedichten waren sprankelend en nieuw door de rijke fantasie, de klankrijkdom, de
associaties en de keuze van de onderwerpen. In een tijd waarin de toon van gedichten voor kinderen vooral
moralistisch en anekdotisch was, deden en zeiden de kinderen en dieren die in de gedichten van Huber figureerden de
gekste dingen.
In 1952 verzorgde ze ook de illustraties bij het Boek foar Fryske Bern (Boek voor Friese kinderen).

Huber debuteerde in boekvorm met de bundel Tutte mei de Linten (1955). De succesvolle bundel bevat enkele zeer
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bekend geworden gedichten als: ‘De biezem en de bjinder’ (De bezem en de boender) en ‘De reus Pak yn-Pak op’ (De
reus Pak in-Pak op). Twee jaar daarna volgde de bundel De Mâlbroekmich (De vlieg met de gekke broek) (1957), de
bundel werd dat jaar gekozen als een van de best verzorgde nieuw uitgekomen boeken in de Nederlandse literatuur. Die
bekroning opende voor haar de deur naar de Nederlandstalige literatuur; in 1959 verscheen De uil met de zeven
zuurtjes en in 1963 De snars, de fluit, de sikkepit. De uil met de zeven zuurtjes werd genomineerd voor de Gouden
griffel. Het landelijk dagblad Het Parool vroeg Diet Huber om Annie M.G. Schmidt op te volgen als redactrice voor
haar kinderpagina. Een groot aantal gedichten die ze schreef voor Het Parool zijn later gepubliceerd in verschillende
bundels: De Veter-eter (1979), die bekroond werd met een Vlag en Wimpel, Letje Annebetje Bot (1981) en Daar moet je
nou een beest voor zijn (1989).

In het Fries publiceerde ze in die periode onder andere De teltsjebeam (De verhaaltjesboom) (1976), in bundel met
Fryske Poesyalbumferskes  (1979) en It Abee fan Boukje (1982). Voor dat laatste boek kreeg ze Europese erkenning met
de Premio Europeo di Padua.

Inspiratie vond Diet Huber in de wereld dicht om zich heen. Een toevallig gelezen woord in een woordenboek kon zo
maar een gedicht laten opborrelen, maar ook het verleden 'toen en nu', jongens en meisjes, liefde, armoede, de omgang
met ouders, vriendenschap, maar ook het ‘anders’ zijn, behoorden tot de onderwerpen waar Diet Huber over schreef.
Ze wist ‘zware’ onderwerpen op een humoristische wijze te verwoorden.
Maar mensen vormden haar grootste inspiratiebron, haar eigen dochter zette haar op het spoor van het poppentheater,
op het dichten en op het schrijven van haar roman Rinske en de stoomtram (1986). In de jaren tachtig kwam se toevallig
terug in de Leeuwarder straat waar se als klein meisje gewoond had, het zette haar aan tot het schrijven van de
verhalenbondel Nûmer alve (1988).
Ze stimuleerde kinderen om te spelen met taal en om met taal aan de slag te gaan. Ook haar eigen werk valt op door de
rijkdom aan klank en muzikaal taalgebruik.
Voor de leesserie Leesleeuw van de schooluitgeverij Zwijsen heeft Huber jarenlang gedichten geschreven.
Via de Stichting School Samenleving trok Diet Huber in de jaren zeventig en tachtig met verschillende poëzie-
programma’s langs scholen, bibliotheken, verenigingen en andere instellingen.

In 1994 werd de schrijfster kort na elkaar getroffen door een hart- en een herseninfarct. Ze ging op geheel eigen wijze
met die kwalen om; ze schreef tragikomische gedichten en brieven in dagboekvorm onder de titel Oh! Juffrouw Angina
Pectoris (niet uitgegeven).
Ter gelegenheid van haar tachtigste verjaardag schreven verscheidene Friese collega-dichters een vers voor Diet
Huber. Ze werden gebundeld en uitgegeven onder de titel Fiif dogeneaten yn in sok  (Vijf deugnieten in een sok)
(2004). De illustraties bij de gedichten zijn voor het grootste deel van de hand van Huber zelf, maar ook van Karin
Poiesz.

Werk:
kinderboeken:
1955 : Tutte mei de Linten : ferskes (út de ‘Friese Koerier’) (10e printinge yn 1993)
1957 : De Mâlbroekmich (3e printinge 1982)
1959 : De uil met de zeven zuurtjes
1963 : De snars, de fluit, de sikkepit
1973 : Tutte mei de linten
1976 : De Teltsjebeam (2e printinge 1979)
1979 : De Veter-eter
1979 : Fryske poesyalbumferskes
1980 : It abee fan Boukje
1980 : Poesiealbumversjes
1981 : Elleke is boos
1981 : Letje Annabetje Bot
1986 : Rinske en de stoomtram
1989 : Daar moet je nou een beest voor zijn
1993 : Blinder de boekeflie
1993 : Meisjes trouwen toch (zei tante Dirkje)
1994 : Ald wyfke hie in mûtske makke? Old grannie make a little hat
1996 : It telboekje fan Boukje 
1999 : De Koeterwalen
2000 : Zeven zeven
2001 : De magogel
2002 : De sprookjesprins



verhalenbundels:
1988 : Nûmer alve : koartswillige autobiografyske ferhalen

prijzen:
1957 : De Mâlbroekmich : nominatie bestverzorgde Nederlândse boek
1959 : De uil met de zeven zuurtjes : nominatie Gouden griffel
1980 : Bekroning van It abee fan Boukje in het kader van de Premio Europea di Padua
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Lees hier wat anderen vinden van het werk van Diet Huber of schrijf een eigen "recensie".
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