
 

Welkom! 
Voor u ligt de 10e nieuwsbrief van de 

Stichting Simon de Heer. De Stichting 

beheert en exposeert de werken van 

kunstschilder Simon de Heer (1885-

1970). 

In 2012 kon u in het Edams Museum een 

aantal werken van Simon de Heer 

bekijken. We hebben een nieuwe 

brochure gemaakt en verschillende 

etsen en schilderijen verkocht, via de 

website en op de expositie. Wilt u ook 

een echte Simon de Heer aan de muur? 

Kijkt u eens op de website onder 

‘verkoop’.  

Met deze nieuwsbrief houden we u als 

belangstellende en/of donateur graag 

op de hoogte. Meer weten? Op de 

website vindt u actueel nieuws en veel 

wetens-waardigheden over Simon de 

Heer en zijn werk. 
 

Het bestuur  

van de Stichting  

Simon de Heer  

wenst u een  

goed en gezond  

2013! 

 

Expositie Edams Museum 

Op 5 april 2012 opende in het Raadhuis 

van Edam, onderdeel van het Edams 

museum, een expositie in het kader van 

het 400-jarig bestaan van de Beemster. 

Op deze historische plaats was van 10 

april tot 28 oktober een selectie van 

onze collectie te zien. De tentoonstelling 

heeft ruim 8000 bezoekers ontvangen! 

In beeld 

De Stichting krijgt soms vragen over 

werken van Simon de Heer. Wij roepen 

zo nodig uw hulp in, via de website of 

de nieuwsbrief. In oktober 2012 kregen 

wij uit Canada de vraag van de klein-

dochter van Martzen van Wieren of wij 

een portret van haar oma een goed 

tehuis kunnen bieden. Het schilderij is 

bijna 100 jaar 

oud. Martzen is 

in klederdracht, 

maar het is ons 

nog niet gelukt 

om te ontdekken 

uit welke streek. 

Herkent u het? 

Wij horen het 

graag!  
 

Kunstroute Beemster 

Jaarlijks 

wordt in de 

Beemster 

met Pasen 

(in 2013 op 

31 maart 

en 1 april) 

een kunstroute gehouden. Op allerlei 

locaties in de Beemster nodigt een 

Beemsterkunstenaar een kunstenaar 

van buiten de Beemster uit om zijn of 

haar werk te tonen. We zijn van plan 

om tijdens de kunstroute 2013 in 

Agrarisch Museum Westerhem een 

deel van de werken van Simon de Heer 

tentoon te stellen.  

Toegang is gratis. 

(zie www.kunstroutebeemster.nl) 

Nieuwe brochure over Simon de 

Heer 

Om nieuwe donateurs te werven 

hebben we een folder gemaakt waarin 

staat wie Simon de Heer was en welke 

activiteiten de Stichting ontplooit. U 

helpt de Stichting door het werven van 

nieuwe donateurs: vraag de brochures 

aan bij de secretaris of via de website. 

 

 Wilhelmina en Juliana 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog kreeg 

Simon de Heer opdracht van Peck & Co, 

een Amsterdamse sanitairfirma om 

staatsieportretten van koningin 

Wilhelmina en prinses Juliana te 

schilderen. Hij schilderde de portretten 

naar foto’s, een methode die hij 

gewoonlijk niet gebruikte.  

De uitvoering van dit werk was gevaar-

lijk; het was een daad van verzet tegen  

de Duitse bezetter. De voltooide doeken 

werden achter een kast te drogen gezet 

en heimelijk door de opdracht-gever 

opgehaald. In 1973 werden de 

schilderijen geveild en wij wisten niet 

waar ze gebleven waren. In december 

2011 kwamen ze weer tevoorschijn bij 

kunsthandel Simonis & Buunk uit Ede.  

Ze werden geveild en aangekocht door 

één van onze donateurs. 

   

Loge van de Rijksakademie 

Via onze website benaderde de Rijks-

akademie ons voor een foto van Simon 

de Heer in zijn loge van de Akademie.  

De Rijksakademie van beeldende 

kunsten in Amsterdam (opgericht in 

1870) biedt toptalent opleidingen op 

hoog niveau en werkruimte (loges).  

De Akademie selecteerde tot en met 

2012 kandidaten voor de Prix de Rome. 

Het is dan ook een hele eer dat Simon 

de Heer van 1910 tot 1912 een eigen 

loge van de Akademie kreeg waar hij in 

alle rust modellen kon tekenen en 

schilderen. In 1913 was hij één van de 

vier genomineerden voor de Prix de 

Rome.  

De vraag naar de foto leidde tot een 

levendige correspondentie over de 

stukken die op foto’s van Simons loge 

te zien zijn. Enkele bevinden zich in 

onze collectie, andere in de collectie 

van de Akademie. We houden graag 

contact met de Rijksakademie. 

Informatie en donateurs 

Voor meer informatie over de 

activiteiten van de stichting en over de 

verkoop van schilderijen, etsen, 

kaarten en het boek ‘Simon de Heer’ 

kunt u terecht op onze website 

www.simondeheer.nl, of bij Simon de 

Heer jr. (Tel. 020.6334523) 

Met de giften van onze donateurs 

beheren wij de collectie en bekostigen 

wij de klimaatkamer, de website en 

exposities. U bent al donateur vanaf € 

10 per jaar! Uw gift kunt u overmaken 

op ING 1517424 ten name van 

Stichting Simon de Heer, Amsterdam. 

 

Als donateur ontvangt u jaarlijks de 

nieuwsbrief met een attentie. Als er 

een expositie is ontvangt u een 

uitnodiging voor de opening. Etsen en 

schilderijen koopt u met 10% korting. 

Wij danken onze donateurs hartelijk 

voor hun bijdrage! 
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Foto van  

Simon de 

Heer in 

zijn loge 

(1910) 


