75
0PZIJ I NR 10 | 2015

den Fritzi, zoals iedereen haar noemde,
ontelbare talenten toegekend. Vrijgevochten als ze was, had ze weinig op met
het instituut kunst; voor haar was kunst
leven, en leven kunst. Het gekraakte
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landhuis Jagtlust dat ze jarenlang be-
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woonde - en dat vanaf eind jaren vijftig
uitgroeide tot een kunstenaarskolonie was van vloer tot plafond ingericht met
knipsels, stillevens en quilts die zij zelf
maakte. Maar ze beschilderde ook heel
kunstig paaseieren, sigaretten en sneed
minutieuze figuurtjes uit het binnenste
van'\Malnoten. Bovendien kon ze zodaLig
meeslepend praten, dat'sommigen zelfs
haar conversatie als een vorm van kunst
ervoeren'.
Maar Harmsenvan Beekwas behalve
dichter vooral tekenaar, zoals dit boek
voor het eerst uitgebreid laat zien. Dat
had ze niet van een vreemde: zowel haar

Ze kon dichten, quilts en stillevens ma'
ken, minutieuze figuurties uit walnoten
sniidèn, pÍaten en ook nog tekenen. Van
de tekeningen van dichteÍ F. Harmsen

van Beek is nu een prachtig schriiver'
sprenten boek verschenen.

Ondanks een

klein oeuvre wordt

F.

Harmsen van Beek (L927 -2009) gerekend

tot de beste en origineelste naoorlogse
Anders dan de titel doet vermoeden,
gaat Een vrouw van sÍaa/, het tweede
boek van Corine Nijenhuis (1 965), niet
over een heel sioer wijf, maar over een
Zeeuwse zeilklipper genaamd Henriëtte.
Althans, onder die naam voer het
werkschip toen Nijenhuis het in 2007

kocht en ombouwde tot woonschiP'
Henriëtte had al een lang leven achter
zich, en gefascineerd door wat de laatste
eigenaar hierover kon vertellen, dook
Nijenhuis in haar historie. Die bleek terug

Nederlandse dichters. Haar eerste dichtbundel Geachte Muizenpoot en achttíen

vader als haar moeder illustreerden kinderboeken, tekenden strips en reclame.
Ook Fritzi tekende strips (voorhetAlgemeenDagbla@, en ze maakte illustraties

andere gedichten verscheen in 1965 en
werd een literaire sensatie. 'Overrompelend goed,'vonden de recensenten, die
haar met LeoVroman en Lucebertvergeleken. Maar Harmsenvan Beekwas meer
dan alleen dichter. Aan de 'andere dingen'
die zij deed, is nu een schrijversprentenboek gewijd, getiteld SÍoefe n ritselding en.
In dit nogal lyrisch geschreven boek wor-

de artikelen die ze in de jaren zestig
voor Vrij Nederland schreef. Een eigen
handschrift ontwikkelde ze echter nooit.
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werkte in steeds andere stijlen, omdat
ze het kon, en omdat ze in een'vrije sfeer'
en vanuit plezier wilde blijven werken.
Mede daardoor is er nooit veel waardering geweest voor haar tekenwerk. Dat
neemt niet weg dat ze er een groot talent
voor had, met name voor het combineren
van beeld en tekst. Bij het zien van alle
uitbundig geïllustreerde brieven die ze
aanvrienden stuurde, zouje willen datje
Ze

te voeren tot 1901, toen Adrianus en
Petronella Vermeulen het in Papendrecht
lieten bouwen en het Alfons Marie

doopten. Zo ontstond een biografie van
een klipper, want dat is wat dit boek is.
Gebaseerd op de feitelijke historie, door
Ni.jenhuis vrijelijk aangevuld met íictieve
elementen. ln vierhonderd pagina's
de wederwaardigheden van alle

wat vaker ouderwetse Post kreeg.
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HarmsenvanBeek. Stoeten

rítselilingen, Joost Kircz

verschillende generaties die de klipper
bevoeren minutieus te volgen, terwijl en

en

Maaíke

Meíjer (De Bezíge Bíj, € 29,9O)

passant de ontwikkeling van de

scheepvaartindustrie wordt geschetst.
Zeker bewonderenswaardig en mooi
geschreven (met voor de liefhebber
lekker veel schippersjargon), maar heel

spannend is het niet echt, eerder ietwat
oeverloos.
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Een vrouw van staal, Coríne
Nijenhuis (uitgeverij Brandt, € 2o,-)
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