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Welkom! 
 

Voor u ligt de 9e nieuwsbrief van de 

Stichting Simon de Heer, die de werken 

van kunstschilder Simon de Heer 

(1885-1970) beheert en exposeert.   

Wij houden u als donateur hiermee 

graag op de hoogte van de activiteiten 

van de stichting. 

Het afgelopen jaar heeft u een aantal 

werken van Simon de Heer kunnen 

bewonderen tijdens de tentoonstelling 

‘Simon de Heer in de Beemster’, in het 

gemeentehuis te Middenbeemster.  

Dit jaar kunt u de expositie ‘Simon de 

Heer en de Beemster 400 jaar’ 

bezoeken in het Edams museum. De 

tentoonstelling zal begin april 2012 

worden geopend. Donateurs 

ontvangen voor deze opening nog een 

uitnodiging. Wellicht tot dan! 

 
Het bestuur  van de Stichting 

Simon de Heer wenst u  

een goed en gezond 2012! 

Expositie 2012: 
 

 

 

 In 2012 bestaat de Beemster 400 jaar. 

In dit kader zal van april tot oktober de 

tentoonstelling ‘Simon de Heer en de 

Beemster 400 jaar – een Beemster 

schilder uit een jubilerende polder’ te 

zien zijn. De expositie wordt gehouden 

in de grote hal van het Edams museum. 

Naast schilderijen van de Beemster 

zullen in vitrines vroege tekeningen 

van De Heer tentoongesteld worden. 

Tevens wordt een aantal kleinere 

schilderijen ter verkoop aangeboden.  

 

Openingstijden: 
Di. 10 april t/m zo. 28 

oktober 2012 

Dinsdag t/m zaterdag: 

10:00u-16:30u 

Zondag: 13:00u-16:30u 

Maandag gesloten 
         

 

De Beemster werd in 1612 met behulp 

van 43 windmolens drooggelegd door 

de welbekende Jan Adriaanszoon 

Leeghwater, en staat inmiddels op de 

werelderfgoedlijst van UNESCO. Simon 

de Heer heeft deze bijzondere polder 

vele malen prachtig vastgelegd. Voor 

meer informatie over het 400 jarig 

bestaan van de Beemster zie 

www.400jaarbeemster.nl  

 
Boerderij in de Beemster 

Terugblik op 2011 
Expositie ‘Simon de Heer  

in de Beemster’ 
Van 3 februari tot 8 april 2011 is in de 

centrale hal van het Beemster 

gemeentehuis een kleine overzichts-

tentoonstelling gehouden met werken 

van Simon de Heer die betrekking 

hebben op de Beemster. Er werden 

meerdere schilderijen met Beemster-

landschappen tentoongesteld, alsmede 

twee portetten waarvan één een 

zelfportret, en een aantal houtskool-

tekeningen uit de beginperiode van 

Simon. Ook werd een aantal kleine 

landschapsschilderijtjes van de 

Beemster ter verkoop aangeboden. Het 

was voor het eerst sinds lange tijd dat 

in de Beemster een expositie geheel 

aan Simon de Heer werd gewijd.  

 

De tentoonstelling in de centrale hal van het 

gemeentehuis te Midddenbeemster 

 

Nieuw op de website: Prikdoek 

Het prikdoek is een oproep/berichten 

pagina. Hier kunnen onder andere 

‘nieuwe’, herontdekte schilderijen 

worden geplaatst, zoals het hier 

afgebeelde schilderij 

van een ons 

onbekend jongetje. 

Weet u wie dit is of 

wilt u een ander 

bericht plaatsen? 

Neem dan contact op 

met Simon de Heer jr.  

Anekdotes 
Naar aanleiding van ons verzoek om 

anekdotes ontvingen wij een prachtige 

herinnering aan Simon de Heer van zijn 

kleindochter Dickje, onder andere over 

zijn meesterschap verhalen te vertellen: 

‘Grootvader stond bekend als goede 

verhalenverteller (kende alle sprookjes 

van Grimm en Andersen uit zijn hoofd) 

en als ik (of andere kinderen) het 

poseren te lang vonden en ongedurig 

werden, dan stopte hij met vertellen op 

het spannendste moment, zodat we 

weer vol aandacht stil gingen zitten.’  

... Wij zijn nog steeds geïnteresseerd in 

mooie  anekdotes! 

Meer informatie 
Voor meer informatie over de 

activiteiten van de stichting en over de 

verkoop van schilderijen, etsen, 

correspondentiekaarten en het boek 

“Simon de Heer” kunt u terecht op de 

website of bij Simon de Heer jr.  

(zie: www.simondeheer.nl / 

info@simondeheer.nl / 020-6334523).   

Donateurs 
Voor het beheren van de collectie, de 

klimaatkamer en het inlijsten van 

stukken zijn wij grotendeels afhankelijk 

van de giften van onze donateurs. U 

bent al donateur vanaf 10 euro per jaar. 

Dit bedrag kunt u overmaken op 

gironummer 15.17.424, t.a.v. Stichting 

Simon de Heer, Amsterdam. 

Donateurs ontvangen 

elk jaar de nieuwsbrief 

en een luxe  correspon-

dentiekaart. Ook 

ontvangen zij dit jaar 

een uitnodiging voor de 

opening van de 

komende expositie. 

Wij danken onze donateurs 

hartelijk voor hun bijdrage! 


