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Welkom!

In memoriam Kees de Heer Szn
6e

Voor u ligt de nieuwsbrief van de
Stichting Simon de Heer.
Simon de Heer (1885-1970), “raskunstenaar”en “schilder van een vergeten
sentiment” zoals Emile Meijer schreef
in de monografie over het leven van
Simon de Heer, legde de omgeving van
zijn tijd en de mensen om hem heen op
prachtige wijze vast. Iets dat wij
misschien des te meer kunnen
waarderen na een jaar van klimaatverandering en kredietscrises...

Terugblik op het jaar 2008
2008

Op 9 maart 2008 is oud-bestuurslid en
oprichter van onze stichting, de heer
Cornelis (Kees) de Heer op 76-jarige
leeftijd overleden. Kees is op 3 april
1931 geboren als derde kind van de
schilder Simon de Heer. Kees heeft zich
met heel veel energie ingezet voor een
verantwoord beheer van de nalatenschap van zijn vader. De wens voor een
structurele beheervorm resulteerde begin
jaren tachtig in de oprichting van de
Stichting Simon de Heer waarvan Kees
samen met zijn vriend Gerrit Köhne de
eerste bestuursleden vormden.
Wij herdenken Kees als een ontzettend
enthousiaste, aimabele, gedreven en
betrokken persoonlijkheid die veel te
vroeg afscheid heeft moeten nemen van
Boerderij Uitendaal te Bloemendaal
dit goede leven. De laatste jaren was hij
op de achtergrond als adviseur van de
Het nagelaten werk van De Heer is
ondergebracht in de Stichting "Simon de Stichting actief. Wij zullen hem enorm
Heer", die zich ten doel stelt de collectie missen en wensen zijn toegewijde
te archiveren, te beheren en zo mogelijk vrouw Anneke alle sterkte. Namens het
Stichtingsbestuur, Jan de Heer.
te exposeren.

In 2008 heeft het bestuur twee keer
vergaderd.Tot 1 maart van dit jaar
heeft u de tentoonstelling in het
Kaasmuseum te Alkmaar nog kunnen
bezoeken, waar 22 wereken van de
Heer ten toon gesteld waren,
waaronder onderstaand schilderij.
De verkoop van ansicht-kaarten, het
boek en originele en nadrukken van
etsen is dit jaar zeer goed gegaan. Hier
zijn wij natuurlijk erg blij mee, omdat
dit aangeeft dat mensen nog steeds
genieten van het werk van De Heer!
Ook de website is druk bezocht.

Het bestuur van de Stichting bestaat
uit Jan de Heer (voorzitter), Miriam de
Heer, Simon de Heer, Sabine Jansen en
Alie Vis, vertegenwoordigster van het
Historisch Genootschap Beemster
(HGB). Hanne Meijer-de Heer, dochter
van de schilder, is adviseur van de
stichting.

Verkoop en bruikleen

Het komende jaar:
jaar: 2009
2009

Correspondentiekaarten en het boek
zijn nog steeds te koop. Dit kan via de
website, of u kunt contact opnemen met
Simon de Heer jr. (tel. 020-6334523,
email: info@simondeheer.nl ) .

Er zijn nog geen exposities gepland
voor 2009, maar wij houden natuurlijk
de mogelijkheden in het oog. We willen
ook graag een beroep op u als donateur
doen. U draagt onze stichting een
warm hart toe, maar wellicht hebt u
ook ideeën over wat u van de stichting
verwacht. Of wellicht hebt u suggesties
over een te houden expositie. Mogelijk
wilt u als vrijwilliger een bijdrage aan
de stichting leveren. Kortom, het zou
ons een enorm plezier doen als u
reageert om uw ideeën en suggesties
door te geven

Dankwoord aan de Donateurs
Wij willen onze donateurs in deze brief
graag nog een extra bedanken voor hun
bijdragen elk jaar. Door uw bijdrage
worden de werken van Simon de Heer
veilig opgeslagen in de klimaat-kamer
van het HGB te Middenbeemster.

Maaiende paarden bij de Beemster

Donateur worden in 2009?
Kampergracht

Ook is er is nog een aantal originele
etsen te koop, zoals het bekende Slot
Assumburg en de afbeelding hierboven.
Ook zijn er nadrukken van enkele
De klimaatkamer in het HGB
etsen. U kunt op de website afbeeldinDaarnaast wordt uw bijdrage gebruikt gen van een groot aantal etsen zien.
voor het (opnieuw) inlijsten van werken Donateurs krijgen 20% korting. Voor
om deze ten toon te kunen stellen en
meer informatie kunt u contact opnevoor het onderhouden van de website.
men met Simon de Heer jr. (zie boven).

Website: www.simondeheer.nl

Voor €10,- of meer per jaar bent u al
vaste donateur van de Stichting, over te
maken met bijgevoegde acceptgiro.

Secretariaat
Parklaan 28, 3722 BE Bilthoven
of per email: info@simondeheer.nl
~

Het bestuur van de
Stichting Simon de Heer wenst u
een goed en gezond 2009!

