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H
et is een ronduit 
morbide beeld: een 
knielende man 
wiens hoofd van de 
romp is gescheiden 
en in een mandje 
voor hem ligt. 

Naast hem een gespierde arbeider 
met gebalde vuist. De titel van het 
pamflettistische schilderij uit 1936 
laat aan duidelijkheid niets te wen-
sen over: Protest tegen naziterreur. De 
afbeelding verwijst naar het begin 
van die terreur: de onthoofding van 
communist Marinus van der Lubbe, 
die drie jaar eerder de Rijksdag in 
brand zou hebben gestoken.

De linksgeoriënteerde Harmen 
Meurs zag al vroeg de gevaren van 
het fascisme en vestigde hier de aan-
dacht op met dit soort indringende 
kunstwerken. Dat werd hem destijds 
niet door iedereen in dank afgeno-
men. Zijn schilderij Tijdbeeld 1933/34, 
waarop een vermoedelijk Joodse man 
door nazi’s wordt gebrandmerkt met 
een hakenkruis, werd verwijderd van 
een tentoonstelling in het Amster-
damse Stedelijk Museum. Het zou 
beledigend zijn voor ‘een bevriende 
natie’. De eigenzinnige Meurs liet het 
er niet bij zitten en toonde het werk 
op een antifascistische tentoonstel-
ling die hij zelf organiseerde.

Vakantie op de Veluwe
Teleurgesteld trok de schilder zich 
meer en meer terug uit het Amster-
damse kunstenaarscircuit. In 1937 
bracht hij met zijn vrouw, kunstena-
res Berthe Edersheim, een vakantie 
door op de Veluwe. ‘Het was daar nog 
rustig en de mensen waren vriende-
lijk en aardig’, schreef Berthe er over. 

Ze kochten een stuk grond in Speuld 
waarop Meurs’ broer, een architect, 
een huis voor hen ontwierp. 

Vanaf het moment dat de nazi’s in 
1940 Nederland binnenvielen, leefde 
het stel er in grote angst vanwege 
Meurs’ antifascistische schilderijen 
én omdat zijn vrouw Joods was. Met 
pijn in het hart besloot hij voor de ze-
kerheid een groot deel van zijn poli-
tiek geëngageerde werk te vernieti-
gen. Daarom is van het eerder ge-
noemde Tijdbeeld alleen een bewaard 
gebleven foto te zien op de tentoon-
stelling. Het schilderij Protest tegen 
naziterreur bleef gespaard en is voor 
de tentoonstelling geleend van het 
Rijksmuseum.

Eenvoudige Veluwenaren
Dat veel van zijn indringendste wer-
ken er eenvoudigweg niet meer zijn, 
is volgens conservator Sophie van 
Steenderen, die de tentoonstelling 
samenstelde, mogelijk een van de re-
denen dat hij na de oorlog in de ver-
getelheid raakte. Ook speelde mee 
dat hij zich toen ging toeleggen op 
het schilderen van eenvoudige Velu-
wenaren. 

Hij haalde arbeiders en boeren uit 
de omgeving naar zijn atelier om mo-
del te staan. Het leverde Aardappele-
ters-achtige schilderijen op in een 
bonkige, naïeve, bijna karikaturale 
stijl. Allesbehalve modern in een tijd 
dat kunstenaarscollectieven als Co-
bra met abstracte schilderijen furore 
maakten.

Voor de oorlog was Meurs wél 
toonaangevend geweest en niet al-
leen als schilder. In de jaren 20 en 30 
was hij een spil in de kunstwereld. 
Hij liet op baanbrekende tentoonstel-
lingen in het Stedelijk Museum Ne-
derland kennismaken met nieuwe 
stromingen als het surrealisme en de 

nieuwe zakelijkheid. ,,De eigenzin-
nigheid die hem voor de oorlog zo 
ver bracht, leek na de oorlog eerder 
een handicap’’, analyseert Van Steen-
deren.

Lastig
 ,,Museumdirecteuren vonden hem 
lastig omdat hij bij tentoonstellingen 
van zijn werk over alles de regie 
wilde houden.’’

Het zat hem niet mee. Zijn laatste 
overzichtsexpositie vond plaats in 

Nazi-vijand Harmen Meurs 
vernietigde zijn eigen kunst
Harmen Meurs (1891-1964) was voor de oorlog een geëngageerde kunstenaar die 
Nederland kennis liet maken met nieuwe kunststromingen als het surrealisme. Na de 
oorlog raakte hij in de vergetelheid, misschien wel omdat hij tijdens de bezetting veel 
van zijn werken noodgedwongen vernietigde. Met de tentoonstelling Met hart en ziel 
zet het Stadsmuseum Harderwijk de schilder uit Speuld weer op de kaart.

1953, uitgerekend tijdens de Waters-
noodramp in Zeeland. Bij gebrek aan 
bezoekers werd de tentoonstelling 
vervroegd gesloten. Tot overmaat van 
ramp verliet Berthe hem vijf jaar la-
ter. 

Ze waren altijd al wat op zichzelf 
geweest in het dorp, maar na haar 
vertrek vereenzaamde hij nog meer. 
In 1964 kwam hij ongelukkig ten val 
op de trap. Waarschijnlijk heeft hij 
nog geprobeerd de hulpdiensten te 
bellen want toen de bakker hem 
dood aantrof, lag de hoorn van de 
haak.

Verschillende stijlen
Als je door de verschillende zalen 
met werk van Meurs loopt, is het ge-
zien de stijlverschillen moeilijk voor 
te stellen dat het allemaal door de-
zelfde kunstenaar is gemaakt.

Van Steenderen: ,,Niet alleen wis-
selde hij tussen olieverf, aquarel en 
grafiek, maar ook zien we een keur 
aan invloeden terug in zijn werk, 
waaronder kubisme, nieuwe zake-
lijkheid, post-impressionisme en het 
rauwe, boertige latere werk. Hij was 
uiterst veelzijdig, maar daarmee ook 
lastig in een hokje te plaatsen. Ook 
daardoor is hij misschien minder 
blijven hangen in het collectieve ge-
heugen.’’ 

Toch ziet de kunsthistorica een 
aantal treffende overeenkomsten 
tussen de schilderijen. Ze wijst op 
een schilderij van een danseres in ka-
ratehouding. ,,Vrouwen beeldt hij al-
tijd heel sterk af.’’

Ondanks de relatieve onbekend-
heid van Meurs zijn er voldoende 
liefhebbers van zijn werk. Via haar 
netwerk van handelaren en liefheb-
bers kwam Van Steenderen ze op het 
spoor. Zonder uitzondering wilden 
ze hun werken uitlenen voor de ten-
toonstelling. ,,Zodat ook anderen van 
hun geliefde schilder kunnen genie-
ten. Bijzonder om de werken die ik 
bij hen thuis zag, nu hier samen te 
zien.’’

 a  de tentoonstelling Met hart en ziel 
is te zien in het Stadsmuseum Harder-
wijk tot en met 3 juli 2022.

l
De eigenzin-
nigheid die 
Harmen Meurs 
voor de oorlog 
zo ver bracht, 
leek na de 
oorlog eerder 
een handicap 
 – Sophie van 
Steenderen, 
conservator rderwijk

 e Sophie van Steen-
deren, conservator 
van het Stadsmuseum 
in Harderwijk, is ge-
noeg liefhebbers van 
het werk van Herman 
Meurs op het spoor 
gekomen. ,,Bijzonder 
om de werken die ik 
bij hen thuis zag, nu 
hier samen te zien.’’ 
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 c Stadsmuseum Harderwijk verlost schilder uit Speuld van de vergetelheid

 e Zelfportret van Harmen Meurs.  e  Portret van Wiep Havermans.  e Jenny en Didi.  e Protest tegen naziterreur.


