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Willem de Winter gaf rondleidingen tijdens de Finissage

Esther Jansen, Voorzitter Stichting Simon de Heer en Elbert Roest, 
Burgemeester van Bloemendaal

Evert-Jan Stoel, Lisa van de Bunt en Dickje Bonham

Geachte donateurs,

Ten eerste willen we graag onze dank uitspreken voor uw donaties en gulle 
schenkingen die wij dit jaar hebben ontvangen. De Expositie in Museum 
Haarlem was een groot succes, maar heeft toch veel kosten met zich mee 
gebracht, dus we zijn u zeer dankbaar voor uw steun en hopen dat u genoten 
heeft van het resultaat!

Terugblik Expositie en de Finnissage
Er bleek veel belangstelling te zijn voor de Expositie Simon de Heer 
‘Schilderachtig Bloemendaal’ in Museum Haarlem. Er zijn in totaal 11.867 
bezoekers geweest! Op zondag 24 februari vond de Finissage plaats. Het 
was druk en de sfeer zeer geanimeerd. Er waren drankjes en hapjes in het 
Museumcafé en Kunstkenner Willem de Winter gaf, in groepjes, rondleidingen 
langs de expositie aan de bezoekers. Burgemeester van Bloemendaal, Elbert 
Roest en zijn vrouw Kiki waren ook aanwezig en zeer enthousiast.

‘Schilderachtig Bloemendaal’
Esther vertelde op de Finissage over de naam van de Expositie: “Het idee voor 
de titel ‘Schilderachtig Bloemendaal’ kwam voort uit het lezen van een brief
van Simon de Heer uit 1954 gericht aan de Gemeente Bloemendaal. Simon 
zette zich toen in voor het behoud van de Kalverweide te Bloemendaal, 
gelegen aan het Huis te Bloemendaalpad. Simon hield veel van dit weilandje. 
Een schilderij ervan maakte ook deel uit van de Expositie. Simon noemde 
het Kalverweitje in die brief “Zoo’n mooi schilder-achtig gedeelte van 
Bloemendaal”. Voor Simon was de ‘Schilderachtigheid’ van zijn omgeving 
natuurlijk heel belangrijk evenals natuurbehoud. Gelukkig bleef dit bijzondere 
weilandje, mede dankzij zijn inzet, behouden.

Wandel- en fietsroute ‘Schilderachtig Bloemendaal’ zal gerealiseerd 
worden in 2021!
De Gemeente Bloemendaal en de Stichting Simon de Heer zullen de al 
aangekondigde Wandel- en fietsroute door Bloemendaal in 2021 realiseren. 
Reproducties van schilderijen van Simon de Heer zullen op grote borden langs 
de route te zien zijn.
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‘Dreigend onweer boven het Kalverweitje en Boerderij Huys te Bloemendaal’,
geschilderd door Simon de Heer in 1952 vanuit zijn tuin

Coralie geschilderd door haar Grootvader in 1961
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Foto: Coralie Meijer, circa 1961

Herinnering aan mijn Grootvader Simon bij de Kalfjes
Anekdote van Coralie Meijer
Mijn gehele jeugd heb ik dagelijks op het Kalverweitje van boer Uytendaal 
kunnen uitkijken. Ik heb me ook toen wel gerealiseerd dat het bijzonder was 
om een tuin naast een Kalverweitje te hebben. Als ik op de schommel zat, zag 
ik de kalfjes, als ik vanuit de woonkamer naar buiten keek, of als ik grootvader 
Simon wandelend in de tuin tegenkwam. Ons gezin deelde deze tuin met mijn 
grootouders. Ik kan het mij goed voorstellen dat het Kalverweitje meegespeeld 
heeft bij de keuze van hun nieuw te bouwen huis. Mijn oma (Derkje Brink) 
was als weeskind bij deftige mensen in haar geboorteplaats Zwolle opgevoed. 
Zij gingen vaak naar Bloemendaal, onder andere voor de duinen en om te 
tennissen. Dus Derkje kende deze omgeving goed.
Het weitje was een soort kleuterklas voor de koeien, die verderop bij het 
Meertje van Caprera liepen. Groot was onze vreugde, als er weer een nieuw 
klein ‘kallie’ in de wei verscheen. Zo liepen er verschillende maten bij elkaar,  
tot ze te groot werden. Dan ging zo’n bijna-koe naar de grote wei. We gingen 
vaak de kalfjes voeren, bijvoorbeeld met het vele zevenblad dat in de tuin 
groeide, of met onvolgroeide appeltjes die van de boom waren gevallen. Dat 

warme snuffelen over je hand, voor het goed werd bevonden, was heel leuk.
Dankzij mijn eerste fototoestelletje, heb ik een heel mooie herinnering 
aan mijn grootvader Simon, toen ik hem mocht fotograferen naast de kalfjes. 
Zoals hij in het gebeuren opging – en dat kun je op de foto’s zien –, 
dat bewijst voor mij dat hij niet alleen een kunstenaar van mooie schilderijen 
was, maar ook een levenskunstenaar.

Het Kalverweitje
Van onze trouwe donateur Jan Pigeaud ontvingen we onderstaande mooie 
bijdrage voor deze Nieuwsbrief.

Geachte lezers,

Mijn vrouw is toen zij jong was geportretteerd door Simon de Heer.
Wij wonen in de Duinwijckweg op nummer 10, dus naast het huis dat 
oorspronkelijk van Simon de Heer en zijn vrouw was.
Het Kalverweitje is voor ons heel waardevol en graag vertel ik u hoe het verder 
met dit weilandje is gegaan. Enkele jaren geleden stond, na de verkoop van het 
tweede deel van boerderij Huys te Bloemendaal aan de Aelbertsbergweg, het 
Kalverweitje apart te koop.Toen 3 bewoners van de Duinwijckweg, waaronder 
ondergetekende, erachter kwamen dat er veel interesse was voor dit prachtige 
stukje natuur in Bloemendaal, maar niet iedereen het in ere wilde houden, was 
snel handelen nodig om een koop door anderen te voorkomen. We wilden met 
de omwonenden dit bijzondere weilandje absoluut redden en ons daarvoor 
inzetten, zoals Simon ook gedaan heeft in 1954. We wilden deze kleine ‘oase’ 
van rust en natuur tussen de Duinwijckweg en de Hockeyvelden beschermen.
We hebben er veel energie in moeten stoppen en het was niet makkelijk, maar 
uiteindelijk hebben we het samen kunnen kopen met onze buren van nr. 8 en 
nr. 6 en de buren die in de voormalige boerderij wonen aan de kant van onze 
straat. We hebben het zodanig geregeld dat het een geheel moet blijven en dat 
het blijft zoals het was en is.
Alle aangrenzende eigenaren zijn er uiteindelijk gelukkig mee akkoord gegaan. 
Wij zijn erg blij dat we dit prachtige stukje natuur hebben kunnen behouden nu 
en voor de toekomst! Als ik het schilderij ervan - geschilderd door Simon de 
Heer - bekijk (zie afbeelding) is er in de loop van de jaren niet veel veranderd 
aan het weitje en ben ik heel blij dat het in ere wordt gehouden.

Jan Pigeaud
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Kerst- en Nieuwjaarsaanbieding
Vanaf 12 december tot en met 31 januari kunt u bij Thijsse’s Hof de 
Monografie over Simon de Heer kopen met 20% korting, dus in plaats van  
€ 25,- kost het boek nu € 20,-. Het boek gaat over het interessante leven 
van Simon de Heer die geboren werd als boerenzoon in de Beemster en 
uiteindelijk portretschilder van de Bloemendaalse chique werd. Alleen al om 
de afbeeldingen van portretten (ook Thijsse staat er in) en landschappen te 
bekijken is het boek de moeite waard. Johan maakt er desgewenst een mooi 
Kerstkado van!

Thijsse’s Hof 
Door Johan Görtemöller
Thijsse’s Hof werd opgericht in 1925 ter ere van de 60e verjaardag van 
Jac. P. Thijsse.
We vinden het erg leuk te weten dat Simon de Heer niet alleen het bekende 
portret van Thijsse gemaakt heeft, maar dat de beide heren ook bevriend 
waren en Simon de Heer graag in Thijsse‘s Hof kwam. We nodigen u van harte 
uit bij ons. In elk jaargetijde zijn er bijzondere planten en bloemen bij ons te 
zien en momenteel kunt u bij ons onder andere 7 mistletoes bewonderen.
Mistletoe, ook wel Maretak, Vogellijm of Mistel genaamd, is een half parasiet 
die kan groeien op verschillende bomen en bij ons op de meidoorns groeit.

www.thijsseshof.nl
Thijsse’s Hof
Mollaan 4
2061 BD Bloemendaal
Tel. 023-5262700

De boeketten op de Expositie 
Op de Opening en de Finissage waren verschillende prachtige bloemstukken te 
bewonderen die geïnspireerd waren op bloemstillevens van Simon de Heer.
Deze waren gecreëerd door Johan Görtemöller, hovenier en beheerder van 
Thijsse’s Hof. Regelmatig zette hij ook boeketten van bloemen uit Thijsse’s hof 
op de Expositie. 
Nogmaals hartelijk bedankt daarvoor Johan!

Afscheidshuis Bloemendaal heeft Simon de Heerkamer gemaakt
Het afscheidshuis op de Algemene begraafplaats te Bloemendaal heeft 
een kamer vernoemd naar Simon de Heer. Op deze begraafplaats bevond 
zich ook het graf van hem. Dit was een graf met een urn. Eerder was 
dit urnengraf al van Simon’s dochter Corry, die omgekomen was bij 
het vergissingsbombardement op 16 april 1945 in de Duinwijckweg te 
Bloemendaal. Simon bezocht deze begraafplaats daarom vaak. In het 
Afscheidshuis hangen nu diverse Kunstwerken van Simon’s hand.

Boeket op de Expositie, gecreëerd door Johan Görtemöller en geïnspireerd op 
een stilleven van Simon de Heer
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Johan Görtemöller 
op de expositie
bij het portret 
van Jac. P. Thijsse
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Simon in zijn atelier in Zwolle Derkje Brink -1920

Zangeres Sandra van Nieuwland en Harpiste Esther Jansen

Donaties

Veel dank voor uw donateurschap!
U kunt uw gift van € 12,50 of meer overmaken
 op bankrekening NL79 INGB 0001 5174 24

 t.n.v. Stichting Simon de Heer te Haarlem

Hartelijke groet,
Stichting Simon de Heer

Lied ‘Sweet perfume and Turpentine’
Wie van u op de Opening was of op de Finissage heeft het muzikale optreden 
van Sandra van Nieuwland en Esther Jansen gehoord en het lied dat geïnspi-
reerd is op het portret van Derkje Brink, dat Simon de Heer van haar maakte in 
1919/1920.
Toen Simon een vaste baan als tekenleraar had gekregen aan de Burger 
Avondschool in Zwolle sinds 1 december 1916 was hij ook in Zwolle gaan 
wonen. Derkje Brink had een kunstwerkje van hem willen kopen, maar hij gaf 
het haar kado. Vervolgens vroeg hij haar om model voor hem te zijn en dat 
wilde zij wel. Hij maakte van haar een van zijn mooiste portretten ooit en toen 
het af was vroeg hij haar ten huwelijk. Zij zei “ja“ en de verlovingsring die zij 
kreeg schilderde hij er nog bij!

Esther: “Derkje, mijn overgrootmoeder hield van parfum. Toen ik klein was 
kreeg ik een mini-flesje Eau de cologne van haar. Van mijn overgrootvader weet 
ik van de verhalen, dat hij zijn penselen heel netjes schoon maakte en dat er 
dan de geur van terpentine in zijn atelier hing.” Sandra van Nieuwland schreef 
een tekst en melodie aan de hand van deze anekdotes en Esther maakte er 
een harp-begeleiding bij. Het lied kreeg de titel ‘Sweet perfume and turpentine’. 

U kunt hun optreden van 13 juli 2018 terugzien en beluisteren op 

www.estherjansen.com bij de video’s.

Simon de Heer Kunstkaart
Op de kunstkaart ziet u een schilderij dat Simon de Heer van de Theems 
maakte in 1920, toen hij en Derkje net getrouwd waren en in Londen woonden.

Duinwijckweg 5 en 7 in de sneeuw - Simon de Heer

Tot slot wensen wij u:
Gezellige Feestdagen en een Gelukkig 2020! 

The River Thames, London,1920, Simon de Heer
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