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Simon de Heer (1885 1970), schilder, etser, tekenaar, maakte vele
portretten,
landschappen,
stadsgezichten,
bloemstukken en stillevens. Zijn nagelaten werk
is ondergebracht in de
Stichting
"Simon
de
Heer", die zich ten doel
stelt de collectie te archiveren, te beheren en
waar mogelijk te exposeren.

In de afgelopen jaren is de
collectie gearchiveerd door
Simon de Heer jr. Alle stukken
zijn in een trefwoordenregister
ondergebracht en van alle
stukken is een foto en beschrijving
beschikbaar.
Er
werden in 2003 weer enkele
stukken toegevoegd, (her)ontdekt door bestuursleden
op verwachte en onverwachte plaatsen.

Het bestuur van de Stichting maakte dit jaar onder de paraplu van het
Historisch Genootschap
Beemster een nieuwe
start met vier nieuwe leden (vlnr op de foto):
Jan de Heer, Simon de
Heer jr., Miriam de Heer
en namens het HGB Alie
Vis. Vijfde bestuurslid is
de dochter van de
schilder, Hanne Meijerde Heer. Het bestuur
wordt bijgestaan en geadviseerd door Kees de
Heer, zoon van de schilder.

Met deze Nieuwsbrief , die
eenmalig vrijblijvend wordt
verstuurd, brengen wij familieleden en andere geïnteresseerden op de hoogte van
onze activiteiten. Om het beheer van de collectie te bekostigen zijn wij onder meer
op zoek naar donateurs.

Stort voor 2004 uw donatie
van €10 of meer op gironummer 15.17.424 tnv Stichting Simon de Heer te Amsterdam, o.v.v. uw naam en
adres!
Adressen van mensen die de
Nieuwsbrief eenmalig willen
ontvangen, zijn welkom bij
het secretariaat.
Dit jaar werd de collectie
overgebracht naar een klimaatkamer in een van de
gebouwen van het HGB in
Midden-Beemster.

Graag worden wij op de
hoogte gesteld van werken
van Simon de Heer in uw bezit
of in dat van anderen. U kunt
ons bereiken via het secretariaat (Parklaan 28, 3722 BE In het Purmerends Museum
Bilthoven) of per e-mail
vindt u werk van Simon de
stichtingsimondeheer@xs4all.nl Heer op de expositie Bloemen
van Brantjes (tot en met 4 januari 2004).
Meer informatie over het Historisch Genootschap Beemster
op
de
website:
http://www.historischgenootschap-beemster.nl.

Het bestuur van de Stichting Simon de Heer wenst
u een goed en gezond
Voor €10 per jaar bent u al
vaste donateur van de Stich- Nieuwjaar!
ting! Als donateur:
 ontvangt u tenminste eenmaal per jaar deze Nieuwsbrief
 ontvangt u 10% korting op
het boek "Simon de Heer
(1885 – 1970), tekeningen,
etsen, schilderijen" van Nico
Cornelissen
(Wormerveer,
1999).
ets: boerderij Middenbeemster
ouderlijk huis Simon de Heer

