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Welkom! 
Voor u ligt de 11e nieuwsbrief van de 
Stichting Simon de Heer. De Stichting 
beheert en exposeert de werken van 
kunstschilder Simon de Heer (1885-1970).  
In deze nieuwsbrief vindt u informatie 
over wat er het afgelopen jaar gebeurd is 
en wat u dit jaar kunt verwachten. 
  

Om te beginnen hebben   
wij het droeve bericht dat  
Hanne Meijer-de Heer in  
2013 is overleden. Wij zijn  
Hanne, dochter van Simon  
de Heer, zeer dankbaar  
voor haar grote inzet voor  
de Stichting. 
  

Na de prachtige expositie in  
Edam in 2012 zijn we bezig  
met de organisatie van  
exposities in Bloemendaal en Purmerend. 
Wij houden u op de hoogte. 
  

Tot slot nog een wijziging in het bestuur. 
In 2014 zal Esther Simone Jansen, 
achterkleindochter van Simon de Heer, 
het bestuur komen versterken.  
 
 

Het bestuur van de Stichting Simon de 
Heer wenst u een goed en gezond 2014! 

 In Memoriam  
Hanne Meijer-de Heer 

Op 18 mei 2013 is op 87-jarige leeftijd 
Hanne Meijer-de Heer te Bloemendaal 
overleden. Hanne, tweede kind van 
Simon de Heer, was oud-bestuurslid en 
mede-oprichtster van de Stichting.  
Zij heeft zich met heel veel liefde en 
toewijding ingezet voor de Stichting.  
                                                    

                    Als klein meisje ging Hanne  
al vaak met haar vader mee 
schilderen in de natuur en 
later koos ze zelf ook voor  
het kunstenaarschap. Haar 
speciale talent was het 
beeldend naaldwerk,  maar  
zij maakte ook schilderijen  
en klein plastiek. (zie 
www.hannemeijerdeheer.nl.) 

 

Hanne heeft veel werk verricht aan het 
nauwkeurig inventariseren en docu-
menteren van het omvangrijke oeuvre 
van Simon de Heer. Ook zorgde zij 
ervoor dat Simon ter ere van zijn 100e 
geboortedag in Bloemendaal werd 
geëerd door een plantsoen naar hem te 
vernoemen: het Simon de Heer 
Plantsoen. Wij zijn Hanne zeer  
dankbaar en zullen haar missen.  

 

Portret van Martzen van Wieren 

 

Onder professoren 

Simon de Heer schilderde regelmatig 
portretten van professoren. Zo vonden 
we in 2013 een drietal van deze 
portretten in Groningen en Kampen.  
 

In 1920 hield Simon de Heer een expo-
sitie in Kampen. Een tentoongesteld 
portret leverde hem portretopdrach-
ten op voor enkele professoren van de 
Theologische Hogeschool in deze stad.  
Het hieronder afgebeelde schilderij van 
prof. dr. S. Greijdanus is nog steeds in 
het bezit van de Universiteit te 
Kampen.  
 

In de eregalerij van de Universiteit van  
Groningen hangen twee schilderijen uit  
1928: prof. dr. H. Bouwman (1863 - 1933) 
en prof. dr. A.G. Honig (1864 - 1940). 
Beiden vierden in 1928 hun zilveren 
ambtsjubileum en kregen een portret.  
 
 

 

Wilhelm en Leentje 

Dankzij een schenking kwamen wij in 
2013 in het bezit van een portret van 
mevrouw Helena Maria Bischoff - 
Lamberts. Achter het portret van deze 
statige dame, die op 70-jarige leeftijd 
voor Simon de Heer poseerde, schuilt 
een romantisch verhaal.  
 

 
 

Helena Maria Lamberts, roepnaam 
Leentje, werd op 5 december 1875 
geboren te Venlo. Als jonge vrouw 
kwam zij via een kennis in Zaandam te 
werken voor Wilhelm Bischoff, een 
jonge Duitse katholieke zakenman. Het 
gehele verhaal kunt u lezen op onze 
website onder het menu ‘prikdoek’. 
 

De Stichting Simon de Heer heeft het 
schilderij laten restaureren. Het zal 
natuurlijk bij gelegenheid geëxposeerd 
worden, want het is een prachtig 
portret. 
 

Verkoop schilderijen 

Altijd al een echte Simon de Heer willen 
hebben? Het kan nog! In 2010 lieten wij 
25 schilderijen inlijsten voor de 
verkoop. Een aantal is verkocht. De 
schilderijen die nog beschikbaar zijn, 
vindt u op de website. Omdat deze 
verkoop zo succesvol was, hebben wij 
weer een aantal werken uitgezocht om 
in te lijsten. Het is dus zeker de moeite 
waard om eens een kijkje te nemen. Als 
donateur krijgt u 10% korting op de 
schilderijen! 
 

Behalve deze schilderijen vindt u op de 
website ook een overzicht van de etsen 
die wij te koop aanbieden. Hoewel 
Simon de Heer een groot deel van zijn 
leven doorbracht in Noord-Holland, 
schilderde hij ook veel in andere 
provincies. Kijkt u eens naar deze 
mooie ets van De Uilenburg in Den 
Bosch. We hebben er nog 5 stuks van 
op voorraad. 
 

 

Informatie en donateurs 

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 IBAN: 
NL79 INGB0001517424 ten name van 
Stichting Simon de Heer te Amsterdam. 
LET OP: Vanaf 2014 dient u uw nieuwe 
IBAN rekeningnummer in te vullen! 
 

 
 

 

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. 
Voor meer informatie kunt u de 
website www.simondeheer.nl  
bezoeken of contact opnemen met 
Simon de Heer Junior (020-6334523) 
 

Wij danken onze donateurs hartelijk 
voor hun bijdrage! 
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