
Stichting Simon de Heer

Geachte donateurs,

In deze nieuwsbrief leest u wat de Stichting Simon de Heer in 2017 en de 
eerste helft van 2018 heeft gedaan om het werk van de Bloemendaalse 
kunstenaar levend te houden voor een zo breed mogelijk publiek. Mede dankzij 
uw bijdrage lukt het de stichting om via verschillende wegen aandacht te 
krijgen voor dit bijzondere cultureel erfgoed. Onze hartelijke dank daarvoor!

Expositie ‘Schilderachtig Bloemendaal’
Van 14 juli 2018 t/m 7 januari 2019 is in Museum Haarlem, Groot Heiligland 
47 te Haarlem een tentoonstelling te zien over de kunst en het leven van 
Simon de Heer. Er hangt een aantal van zijn mooiste portretten, waaronder 
die van zijn echtgenote Derkje Brink en andere familieleden, van schrijver en 
natuurbeschermer Jac. P. Thijsse (in bruikleen) en van kunstschilder Kees 
Verwey. Met beide mannen was Simon de Heer bevriend. 

De titel van de expositie verwijst naar de schilderachtige plekjes in 
Bloemendaal die Simon de Heer op zijn karakteristieke manier vereeuwigde, 
zoals het Meertje van Caprera, boerderij Uitendaal en het poortje bij de 
Bergweg. Hoewel veel mensen hem vooral kennen als landschapsschilder, 
maakte hij ook heel ander werk, zoals bloemstillevens bijvoorbeeld. Bij de 
opening van de expositie staan boeketten van bloemkunstenares Noortje Laan, 
geïnspireerd op zijn doeken. Ze geven een indruk van hoe de sfeer in het 
atelier geweest moet zijn tijdens het schilderen. Verder zijn er enkele nog niet 
eerder geëxposeerde naakten te zien en diverse zelfportretten van Simon de 
Heer.

De feestelijke opening van de tentoonstelling vindt plaats op vrijdag 13 juli 
aanstaande. Bij deze nieuwsbrief ontvangen alle donateurs een uitnodiging. 
Wilt u s.v.p. doorgeven of u ook komt? Meer informatie vindt u in de 
bijgevoegde uitnodiging.
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Portret van de bekende kunstschilder Kees 
Verwey, een goede vriend van Simon.

Zangeres Sandra van Nieuwland zingt bij 
de opening, Esther Jansen speelt harp.
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Hier onder vindt u een brief, geschreven door Dickje Bonham, kleindochter van 
Simon de Heer, waarin zij ons vertelt over haar herinneringen aan het poseren 
voor haar grootvader.

Anekdote van Dickje Bonham, kleindochter van Simon de Heer
Een grote vierkante lichtgrijze grove houten 
tafel op vier stevige poten was mijn vertrouwde 
zitplaats waar ik als heel jong meisje op moest 
zitten als mijn grootvader me wilde gaan 
schilderen. Mijn oma, Derkje, Grootvaders be-
geleidende hulp, zorgde ervoor dat ik er op mijn 
mooist uitzag, honderd slagen met een harde 
borstel door mijn broze ronde krulletjes - auw 
auw. Dan kwam er de asymmetrisch geplaatste 
strik met kunst geknoopt in mijn haar.
Grootvader had zijn ovalen schilderspalet al 
klaar en zijn duim stak door het ovalen gat om het vast te houden. Hij had een 
speciale manier om de verf uit de kleine tubetjes te drukken op dat palet, begin 
van zijn inspiratie. En hoe moest hij zijn levendige kleindochter in toom houden 
voor de lange uren van stilzitten, elke dag opnieuw - om de kern van haar in-
nerlijk vast te leggen op zijn nog lege schilderslinnen, zodat ook de uitdrukking 
van de ogen de ziel kon weerspiegelen?

Tussendoor kwam Derkje even kijken of alles naar wens ging, niet voor mij, 
maar voor de kunst. Voor mij was het stilzitten van twee uur per dag gelijk aan 
het gevoel van twee volle dagen. Maar Grootvader had er iets op gevonden om 
het tijdens zijn observatie tot schilderen en het uitvoeren daarvan zo interes-
sant mogelijk te maken: sprookjes vertellen. Terwijl hij diep geconcentreerd de 
kleurnuances koos en verder schilderde, vertelde hij tegelijkertijd over Klein 
Duimpje, Roodkapje, Doornroosje, De Prinses op de Erwt en nog veel meer. 
Mijn opdracht tot stil blijven zitten werd hierdoor aanzienlijk verlicht. Maar 
grootvader had een truc verzonnen in het brengen van de sprookjes, waarin hij 
uiterst goed was. Soms zei hij tegen mij “mondje dicht”, want hij moest mijn 
van verbazing geopende mond in de normale positie schilderen. Dan plotsklaps 
was het stil - lang, veel te lang voor een ongeduldig meisje. Hij stopte met 
vertellen altijd op het spannendste punt, zoals nu de TV series doen! En daarna 
ging hij door met vertellen, zodat het verhaal nog interessanter werd.

Tussen mijn poseerzittingen werkte grootvader ook alleen door met het 
vervolmaken van zijn kunstwerk. Derkje toonde grote meegedeelde interesse 
voor het eindresultaat. Uiteindelijk was het oeuvre dan klaar en mocht ik gaan 
spelen. Ik ben de persoon die het meeste geportretteerd is door Grootvader 
en ben daar enorm dankbaar voor. Mijn liefde 
voor Grootvader en Derkje is er nog altijd met 
een samengaande bewondering voor hun team 
werk.

Als laatste nog een heel positief punt: mijn 
grote zelfdiscipline voor de rest van mijn leven 
- ontwikkeld zo jong door het moeten stil zitten 
voor uren - is nu een welkome eigenschap 
geworden, for ever! 
30 april 2018/Dickje Bonham

Contact
Heeft u een vraag over Simon de Heer of het werk van de stichting? 
Neemt u dan contact op met voorzitter Esther Jansen. U kunt haar bereiken via 
telefoonnummer 06 – 17 23 23 03, of esthersimonejansen@gmail.com. 
Het postadres van de stichting is:
Dickmansstraat 66, 
2015 JD Haarlem
(www.simondeheer.nl)

Een donateur vertelt…
Bij de mensen die onze stichting een warm hart toedragen zijn ook donateurs 
die Simon de Heer zelf gekend hebben of meegemaakt. Voor elke nieuwsbrief 
vragen we een donateur om iets voor onze nieuwsbrief te schrijven.
Dit keer hebben we twee anekdotes ontvangen, waarvoor hartelijk dank, die u 
hier onder kunt lezen.
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Met de giften van onze donateurs beheert de stichting de collectie van Simon 
de Heer. De bijdragen gebruiken we ook voor het beheer van de website, voor 
exposities en voor het bekostigen van de klimaatkamer. Kent u mensen die ook 
donateur willen worden? Dat kan al vanaf € 12,50 per jaar. Zij ontvangen dan 
deze jaarlijkse nieuwsbrief en 10 % korting op het boek over Simon de Heer. 
Wie vóór 1 juli 2018 lid wordt, krijgt bovendien een uitnodiging voor de opening 
van de expositie over Simon de Heer in Museum Haarlem. Een gift overmaken 
kan op bankrekening NL79 INGB0001517424, t.n.v. Stichting Simon de Heer 
in Haarlem.
Graag tot ziens bij de tentoonstelling en alvast een heel fijne zomer.

Vriendelijke groet,
Stichting Simon de Heer

In de media
B.Magazine is een glossy tijdschrift over de vijf 
dorpen van Bloemendaal. In verschillende edities 
van het blad is aandacht besteed aan Simon de 
Heer. In nummer 7 stond een artikel over hoe hij de 
Bloemendaalse natuur schilderde, edities 10 en 11 
besteden ruimschoots aandacht aan de expositie 
van komend najaar. Op de website b-bloemendaal.
nl zijn online versies te vinden, plus de mogelijk-
heid om tijdschriftedities na te bestellen.

De schilderachtige kant van Bloemendaal.

Oproep: hoe kwamen zij in Bloemendaal terecht?
Hoewel we al veel weten over de levensloop van Simon de Heer, zouden we 
graag nog meer weten, onder andere over hun eerste jaren samen. Weet 
u iets over het gezin waar Derkje verder werd opgevoed toen zij wees was 
geworden? Weet u iets van de vrienden met wie Derkje en later ook Simon 
weekenden en vakanties doorbrachten in Bloemendaal? Hoe vonden ze plek 
aan de Duinwijckweg waar ze de villa met atelier lieten bouwen? 

Thuis in Bloemendaal
Van Derkje Brink, de echtgenote van Simon de 
Heer, is bekend dat ze uit Zwolle kwam. Ze werd 
al jong wees, nadat ze jarenlang haar zieke 
moeder had verzorgd. Derkjes moeder leed aan 
tuberculose. Na haar overlijden werd Derkje in een 
pleeggezin opgenomen. Met deze familie bracht 
ze vaak weekenden en vakanties door in Bloemen-
daal, onder andere om te tennissen. Zo leerde ze 
deze omgeving kennen.

Toen Simon en Derkje eenmaal getrouwd waren, hebben ze een poos in 
London gewoond. Ze gingen toch terug naar Zwolle. Ze lieten een zomerhuis 
bouwen in Bloemendaal. Uiteindelijk vonden ze het wonen en leven in Bloe-
mendaal zo fijn dat ze besloten er permanent te gaan wonen.

Het schilderij dat William Brouwer heeft 
geschonken. Het is ook te zien tijdens 
de expositie.

Schilderij cadeau
We zijn heel blij met het schilderij dat 
William Brouwer aan de stichting heeft 
geschonken. In de begeleidende brief 
schrijft meneer Brouwer dat het schilderij 
is gemaakt in hotel Carelshaven te Del-
den: ‘We weten dat Simon de Heer daar 
geregeld op bezoek kwam bij zijn vriend, 
kunstschilder Herman van der Worp, die 
lange tijd in Hotel Carelshaven woonde.’ 
Meneer Brouwer is in 1933 geboren en 
hij was destijds te jong om zich iets van 
deze gebeurtenissen te herinneren. Het 
schilderij was van zijn moeder en nu hij 
zelf op leeftijd is, zocht hij er een goede 
bestemming voor. In zijn beleving past het 
beter in de collectie van de stichting dan 

Onze donateur Gretha Römelingh heeft gesproken met haar vriendin Coralie 
Meijer, die een kleindochter is van Simon de Heer. Zij spraken over Gretha’s 
herinneringen aan het kopen van een schilderij van Simon de Heer en Coralie 
heeft naar aanleiding daarvan onderstaand stukje voor ons geschreven. 

Een inspirerende stijl
In 1958 bracht Gretha Römelingh een bezoek aan de Duinwijckweg 12 te 
Bloemendaal, waar Simon de Heer woonde. De kunstenaar was niet aanwezig. 
Zijn vrouw ontving Gretha in de grote kamer en suite, waar veel mooie schil-
derijen hingen. De buren van Simon de Heer, op nr. 14, waren bevriend met de 
schoonouders van Gretha en hadden hun aangeraden een bezoek te brengen 
aan het atelier van de schilder om een schilderij voor hun dochter te kopen. 
Gretha had zelf de tekenacademie met lof afgesloten. Zij kreeg dan ook de eer-
volle taak om een schilderij uit te zoeken. Bij binnenkomst vielen haar meteen 
de speciale sfeer en de stijlvolle inrichting van het huis op: ‘In de hal stond een 
bijzonder halfrond houten tafeltje en in de kamers zag ik veel Engels antiek. 
Dat was toen volop in de mode en het inspireerde mij om mijn eigen huis ook 
zo in te richten.’ Gretha herinnert zich Derkje als een lieve, charmante dame, 
beschaafd en aardig. Zij ziet ook nu nog voor zich waar dat mooie landschap 
hing, dat zij toen uitkoos.

Bovenstaande foto’s: Het interieur van het huis van Simon en Derkje, zoals het ook 
ongeveer geweest zal zijn toen Gretha op bezoek kwam.

in zijn huis. Een vriendin van meneer Brouwer heeft het doek voor hem naar 
Nederland gebracht en aan de voorzitter van de stichting overgedragen. Onze 
hartelijke dank aan beiden!


