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Simon de Heer (1885 – 1970) schil-
der, etser, tekenaar, maakte vele
portretten, landschappen, stads-
gezichten, bloemstukken en
stillevens. Zijn nagelaten werk is
ondergebracht in de Stichting
"Simon de Heer", die zich ten doel
stelt de collectie te archiveren, te
beheren en waar mogelijk te ex-
poseren.

De collectie is inmiddels opgesla-
gen in de klimaatkamer van het
Historisch Genootschap Beemster
in Voorhuis Westerhem in Midden
Beemster. De klimaatkamer is niet
voor publiek toegankelijk. Stukken
zijn beschikbaar voor exposities of
bruikleen door particulieren.

Meer informatie hierover bij het
secretariaat: Parklaan 28 3722 BE
Bilthoven of per email
stichtingsimondeheer@xs4all.nl

De Stichting Simon de Heer biedt
u een unieke set corresponden-
tiekaarten aan met afbeeldingen
van zeven werken van Simon de
Heer. Een set kaarten kost € 6 en
wordt gratis thuisgestuurd. De
afbeeldingen op deze kaarten
vindt u hierbij. De kaarten zijn
uiteraard in kleur uitgevoerd! Do-
nateurs van de Stichting vinden
bij deze Nieuwsbrief een gratis
kaart. U bestelt setjes kaarten
door € 6 (of een veelvoud daar-
van) over te maken op gironum-
mer gironummer 15.17.424 tnv
Stichting Simon de Heer, Amster-
dam, ovv uw naam en adres.
Losse kaarten met vermelding
van aantal en nummer.

SH01324 Narcissen

We hebben een aanvang ge-
maakt met het ontwerpen van
een website, gewijd aan het werk
van Simon de Heer. In 2005 zal
deze site gebouwd worden en op
het net gezet. U vindt de site dan
op www.simondeheer.nl

Na het verschijnen van de eerste
Nieuwsbrief meldden velen zich
aan als donateur van de Stich-
ting. Wij danken hen hartelijk voor
hun steun. Natuurlijk hopen wij
ook in 2005 op uw bijdrage! U
kunt daarvoor één van bijgaan-
de acceptgirokaarten gebruiken.

Voor €10 per jaar bent u al vaste
donateur van de Stichting! Als
donateur:
 ontvangt u tenminste eenmaal

per jaar deze Nieuwsbrief
 ontvangt u 10% korting op het

boek "Simon de Heer (1885 –
1970), tekeningen, etsen, schil-
derijen" van Nico Cornelissen
(Wormerveer, 1999).

Het bestuur van de Stichting be-
staat uit Jan de Heer (voorzitter),
Miriam de Heer, Simon de Heer,
Sabine Jansen en Alie Vis. Het
bestuur wordt bijgestaan door
Kees de Heer en Hanne Meijer –
de Heer.

Begin 2004 werden de nieuwe
statuten getekend, waarmee de
Stichting een formele band kreeg
met het Historisch Genootschap
Beemster. Het HGB wordt in het
bestuur vertegenwoordigd door
Alie Vis.

We zijn heel blij met ons nieuwe
bestuurslid. Sabine Jansen is ach-
terkleindochter van de schilder,
waarmee weer een nieuwe ge-
neratie zich bindt aan het erf-
goed van de familie De Heer.

SH02042 Zelfportret palet en hoed

SH01073 Gezicht op Midden-Beemster
(z/w)

SH01266 Gezicht op Haarlem

SH01583 Het meertje van Caprera met
koeien

SH02327 Geboortehuis in de Beemster
hoek Neckerweg/Draayoordersloot

Meer informatie over het Histo-
risch Genootschap Beemster op
de website: http://www.historisch-
genootschap-beemster.nl.

Graag worden wij op de hoogte
gesteld van werken van Simon de
Heer in uw bezit of in dat van
anderen. U kunt ons bereiken via
het secretariaat (Parklaan 28,
3722 BE Bilthoven) of per e-mail
stichtingsimondeheer@xs4all.nl
Als u iemand anders wilt aanmel-
den voor deze Nieuwsbrief of
wanneer u geen prijs stelt op ver-
dere toezending van Nieuwsbrie-
ven horen wij het graag.

Het bestuur van de Stichting Si-
mon de Heer wenst u een goed
en gezond 2005!

SH01291 Portret van Dicky en Corry


