
Stichting Simon de Heer

Geachte donateurs, 

Hierbij brengen we u graag op de hoogte van de activiteiten van de Stichting Simon 
de Heer in 2015 en 2016. Ook danken wij u bij deze hartelijk voor uw donaties.

Bloemendaal 16 april 2015: nieuwe bank in Simon de Heerplantsoen

Op 16 april 2015 werd door de Stichting Simon de Heer aan de Gemeente 
Bloemendaal een nieuwe bank aangeboden in het Simon de Heerplantsoen. 
Er waren veel donateurs aanwezig en het was een heugelijke middag. Eerst 
werden er in de Hockeyclub speeches gegeven door de voorzitter en door 
burgemeester Aaltje Emmens-Knol. Vervolgens werd de bank in het plantsoen 
onthuld door de burgemeester, Esther Jansen en Simon de Heer. De gemeente 
Bloemendaal had voor de nieuwe XXL bank een terras gemaakt op een mooie 
zonnige plaats. Na de onthulling was er een gezellige borrel in het nabij gele-
gen clubhuis van hockeyclub HC Bloemendaal.

Nieuwe bestuurssamenstelling van de Stichting Simon de Heer

Simon de Heer, kleinzoon van de kunstschilder, heeft op 23 mei 2016 zijn 
functie als bestuurslid van de Stichting Simon de Heer beëindigd. Simon was 
in 2003 toegetreden tot het bestuur. Sindsdien vervulde hij de taak van pen-
ningmeester. In 2015 werd hij ook secretaris. Hij heeft veel voor de Stichting 
gedaan. Hartelijk bedankt Simon!
Jan Jobsis heeft zijn functie als bestuurslid van de Stichting Simon de Heer op 
22 juli beëindigd. Jan was in 2010 toegetreden tot het bestuur en zat in onze 
Stichting namens het Historisch Genootschap Beemster. Hartelijk bedankt Jan!

Sabine is terug in het bestuur
Sabine Jansen is terug in de Stichting. Haar hulp en kennis worden opnieuw 
zeer gewaardeerd. Sabine, kleindochter van Hanne Meijer - de Heer, de tweede 
dochter van Simon, maakte al deel uit van het bestuur van 2004 tot 2015.

Stichting Simon de Heer en Historisch Genootschap Beemster
De Stichting Simon de Heer en het Historisch Genootschap Beemster hebben 
de samenwerking geëvalueerd. Aan de hand daarvan is besloten los van elkaar 
verder te gaan, maar indien gewenst samen te werken voor bepaalde tentoon-
stellingen en projecten. Simon de Heer is in de Beemster geboren en heeft veel 
schilderijen, etsen en tekeningen van de Beemster gemaakt, het grootste deel 
van de kunstwerken heeft echter betrekking op Bloemendaal en omgeving. De 
Stichting Simon de Heer is nu statutair gevestigd te Bloemendaal.

Doelstelling en Collectie
We hebben de doelstelling van de Stichting enigszins uitgebreid. We hopen 
de bekendheid van Simon de Heer en zijn kunst verder te vergroten. Zijn werk 
heeft een grote historische waarde vooral voor Bloemendaal en voor de Beem-
ster. Graag geven we ook bekendheid aan het cultureel erfgoed dat hij heeft 
vastgelegd. De collectie is verhuisd en bevindt zich nu in twee klimaatkamers 
bij Kortmann in Hoofddorp.

Adres
De Stichting Simon de Heer heeft een nieuw adres:
Dickmansstraat 66
2015 JD Haarlem
Esther Jansen, tel. 06 17 23 23 03
Email: esthersimonejansen@gmail.com

Statutenwijziging
Vanwege de aangepaste doelstelling en de beëindiging van de vaste samen-
werking met het Historisch Genootschap Beemster zijn de statuten aangepast. 

Simon de Heer in gemeentehuis Bloemendaal
In het onlangs verbouwde gemeentehuis van Bloemendaal aan de Bloemendaal-
seweg 158 in Overveen bevindt zich in de nieuwe grote zaal een mooie schilde-
rijenwand. Het nieuwe gedeelte van het gemeentehuis, dat is aangebouwd aan 
het neo-klassicistische ontwerp van Zocher uit 1920, is ontworpen door architect 
Rudy Uytenhaak. Mede door inzet van oud-burgemeester Ruud Nederveen is de 
schilderijenwand een vast onderdeel geworden van het gemeentehuis.
Er hangen zeven schilderijen van Simon de Heer en verder hangen er werken 
van onder andere Willem Vaarzon Morel (1868- 1955), Jacobus Doeser (1884 
- 1971), Gerrit van Duffelen (1889 - 1967), Chris van der Windt (1877 - 1952), 
Paul Höhner (1943 - ). 
De zaal is vrij toegankelijk tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. We zijn 
nog in contact met de Gemeente Bloemendaal over een expositie.

Achterste rij ( staand) Van links naar rechts: Teun de Nooijer, tophockeyer, Esther Jansen, 
voorzitter Stichting Simon de Heer, Quintin Dike, medeorganisator van de onthulling van 
de nieuwe bank in het Simon de Heerplantsoen en de borrel. 
Voorste rij: Lilli, dochter van Teun de Nooijer, Lova, de oudste dochter van Esther, 
Aaltje Emmens-Knol, waarnemend burgemeester van Bloemendaal, Simon de Heer 
penningmeester & secretaris Stichting Simon de Heer, Jan Jobsis, bestuurslid Stichting 
Simon de Heer. 
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Zicht op het meertje van Caprera geschilderd door Simon de Heer. 
Een van de 7 schilderijen die van Simon de Heer in het Gemeentehuis 
van Bloemendaal te zien zijn.



Gevonden schilderij!
Op onze website (www.simon-
deheer.nl) staat bij “prikdoek” 
een aantal foto’s van schilderijen 
waarvan we wel weten dat ze door 
Simon de Heer geschilderd zijn, 
maar niet waar ze zijn. Onlangs 
heeft Marja Ophuijsen contact met 
ons opgenomen om te vertellen 
dat zij onderstaand schilderij thuis 
heeft hangen en dat zijzelf het 
geportretteerde meisje is. 
Zij was 9 jaar toen Simon de Heer 
haar portretteerde en zij herinnert 
het zich nog goed. 
“Op meerdere woensdagmiddagen heb ik geposeerd, Simon was een vriendelijke man 

en ik vind dat hij mijn uiterlijk, maar ook mijn gevoel heel goed heeft weergegeven.” 

Jan Jobsis over de Stichting SdH en het Agrarisch Museum Westerhem
Met veel plezier heb ik aan het besturen van de Stichting Simon de Heer mijn 
steentje bijgedragen. Nu ga ik mij weer totaal inzetten voor het Agrarisch 
Museum Westerhem (AMW), waar ik voorzitter/ directeur van ben. Het AMW 
is gevestigd in een echte Noord-Hollandse stolpboerderij. Het bijzondere is dat 
de herenboer in een eigen “voorhuis” woonde en zijn boerenknecht in de stolp. 
In het AMW ziet u het Beemster Agrarisch leven van rond 1920. Op de lange 
regel een zomerstal, op de korte regel de winterstal en de paardenstal. In de 
dars verschillende rijtuigen, werktuigen en gereedschappen. In het vierkant, 
het midden van de stolp, ziet u de prachtige constructie van de stolp. Uniek 
is de knechtenkamer met bedstede. Op de eerste verdieping is een jaarlijks 
wisselende tentoonstelling ingericht, meestal met een onderwerp uit de historie 
van de Beemster. Het museum beschikt over een echt werkende brongasinstal-
latie en er is een boomgaard met vele oude hoogstamfruitrassen. De boerderij 
waar Simon de Heer is opgegroeid was ook een stolpboerderij. Het AMW is 
uw bezoek zeker waard. Agrarisch Museum Westerhem, Middenweg 185a te 
Middenbeemster. www.historischgenootschapbeemster.nl

Donaties
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. Donateurs hebben 10% korting bij aankoop van het boek 
over Simon de Heer bij de Stichting. Uw gift kunt u overmaken op 
IBAN: NL79 INGB0001517424 tnv Stichting Simon de Heer te Haarlem. 

Vriendelijke groet,
Sabine Jansen & Esther Jansen, Stichting Simon de Heer
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Het voorhuis “ Westerhem” ( waar de VVV zich nu bevindt) en de stolpboerderij, nu 
Agrarisch Museum Westerhem.

Hier ziet u een tekening van Simon de Heer uit 1899 (hij was 14 jaar) van de 
stolpboerderij waar hij woonde aan de Nekkerweg te Middenbeemster.

Anekdote van een donateur
Dit is een nieuwe rubriek die vanaf nu steeds terug zal komen. Voor de eerste 
aflevering geven we graag het woord aan onze oud-voorzitter Jan de Heer!

De “winkel” van Simon de Heer
Als wij thuis aan het klussen waren vertelde mijn vader meermalen dat hij als jon-
gen al goed kon timmeren. Hem was namelijk het priegelwerk van de exact op 45 
graden af te zagen lijstdelen toevertrouwd, die na onderlinge bevestiging met kleine 
spijkertjes dienden als omlijsting van de etsen van zijn oom Simon de Heer.

Zijn vader, mijn grootvader Jan de Heer, was trots op zijn jongere broertje, die het 
ver geschopt had als beeldend kunstenaar. Er was een innige samenwerking tussen 
de broers die beiden uiteindelijk niet op de familieboerderij in de Beemster hoefden 
te werken. Jan, oudste zoon en eerste opvolger had op jonge leeftijd kinderver-
lamming gekregen en liep zijn verdere leven met een stok. Simon, die als een na 
jongste in een groot gezin genoeg broers boven zich had die met de mestkarren 
konden sjouwen (en niet te vergeten: uitstekend kaas konden maken) kreeg de 
kans zijn tekentalent te ontwikkelen. Op de bijgaande foto zien we een stand op de 
Purmerender beurs met mijn vader en mijn grootvader, laatstgenoemde met zijn 
handel: uiteraard rookartikelen en naast de etsen van Simon ook moderne audio-
apparatuur van Hellingman. Jan de Heer was door zijn centraal gelegen winkel - op 
een toplocatie van Purmerend - een gewild agent voor diverse zaken. Zo maakte 
hij ook reclame voor het jaarlijkse circus, met jonge leeuwtjes in de grote ronde 
etalage aan de Kaasmarkt. En, in het kader van deze nieuwsbrief, het was dus een 
ideale plek voor broer Simon om zijn handel aan de man te brengen! “Koop hier 
een ets van Simon de Heer onder het genot van een heerlijke Havana!” 

Jan de Heer

Prettige 
Kerstdagen 

& 
Een Gelukkig

Nieuwjaar
Simon de Heer, tekening met pastelkrijt van zijn tuin 
aan de Duinwijckweg 12 te Bloemendaal in de winter.


