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Kunstschilder Simon de Heer wordt komende zomer geëerd door werk
van hem op canvas kriskras in Bloemendaal neer te zetten
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Achterkleindochter wil kunst levend houden

Nieuwe glans
voor schilder
Simon de Heer

•

Kunstschilder Simon de Heer valt komende zomer het eerbetoon ten deel dat
werken van hem - op canvas afgedrukt - kriskras door Bloemendaal komen te
staan. En, vindt zijn achterkleindochter Esther Jansen, is het geen tijd voor een
Simon de Heermuseum in Bloemendaal?

Arthur de Mijttenaere
a.de.mijttenaere@mediahuis.nl

Bloemendaal
Simon de Heer
was een kunstschilder in Bloemendaal die furore maakte met het
schilderen van portretten. Hij
maakte ook landschappen en - in
zijn atelier was een speciale kleedruimte achter een gordijn - ook
naakten van jonge vrouwen.
Esther Jansen is zijn achterklein-

dochter en de Haarlemse vindt dat
haar overgrootvader meer aandacht
verdient. Sinds enkele jaren is zij
het boegbeeld van de Simon de
Heer Stichting, die zijn collectie in
stand wil houden.
Zij wil zijn schilderijen niet in
het depot laten verstoffen maar
van een nieuwe glans voorzien.
Letterlijk door de schilderijen in
het depot te restaureren en figuurlijk door de kunstenaar bij een
groter publiek onder de aandacht
te brengen. Jansen hoopt dat er
ooit een Simon de Heermuseum

Misschien kan
zo’n museum
wel in een van
de lege
gebouwen op
landgoed
Elswout?’’

Twee scouts uit Bloemendaal.

Derkje met dochter Corry die in WO II om het leven kwam.

Krijttekening van een naakte dame.

komt. ,,Misschien wel in een van
de leegstaande gebouwen op landgoed Elswout?’’
Die wens heeft met haar mooie
jeugdherinneringen te maken,
toen zij in het huis van haar oma
winkeltje speelde en zij wil die
herinneringen vasthouden. Haar
oma Derkje, dochter van Simon de
Heer, woonde in zijn huis waar ook
zijn atelier zich bevond.
Maar ook vindt ze dat De Heer in
zijn landschapsschilderijen Bloemendaal weergaf zoals het soms is
verdwenen. Wees zuinig op het
culturele erfgoed, vindt ze. Het
oude hotel aan de Zomerzorgerlaan dat hij heeft geschilderd is
gesloopt. ,,Daar staat nu een suffe
flat.’’ Kunst is een goed middel om
waardevolle plekken in Bloemendaal te behouden.
Met steun van de gemeente Bloemendaal komt er deze zomer een
kunstroute, die is gewijd aan de
kunstenaar van weleer. Op vijftien
plekken verschijnen op canvas
afgedrukte kunstwerken, wat fietsers een prettig en kunstzinnig
tochtje moet opleveren.
Momenteel is Jansen nog bezig
met de voorbereidingen voor de
kunstroute maar voor een opvallende blikvanger is al gezorgd. Ze
is op het ecoduct over de Zeeweg
op de foto gegaan met in haar
handen het schilderij dat haar
voorvader van deze plek heeft
gemaakt. De foto met een knipoog
wordt het affiche voor de kunstroute, want Jansen lacht in haar
strandkleding iedereen toe. ,,Zo ga
ik ook naar het strand, zegt de
Haarlemse. ,,En de Zeeweg is de
weg naar het strand.’’

i

Kunstroute

Op zondag 10 juli is de
kunstroute in de gemeente
Bloemendaal. Op vijftien
plekken in de gemeente zullen
doeken van Simon de Heer, op
canvas afgedrukt, worden
tentoongesteld. Tegelijk is in
het vroegere atelier van Simon
de Heer, aan de Duinwijckweg,
een expositie van zijn werk met
de originelen van de canvassen.

Esther Jansen op ecoduct Zeepoort met in haar handen het schilderij dat Simon de Heer op deze plek heeft gemaakt.

Schilder boeide kinderen door cliffhangers
Arthur de Mijttenaere

Bloemendaal Simon de Heer
heeft tientallen portretten van
kinderen van rijke Bloemendalers gemaakt. Zijn pedagogische
geheim: hij vertelde een spannend verhaal en het kind moest
eerst stilzitten, voordat de ontknoping van het verhaal volgde.
Hij was niet alleen een groot portrettist, maar ook een goede sprookjesverteller die gebruik maakte van
cliffhangers, zegt achterkleindochter Esther Jansen. Zij heeft dit ver-

haal van haar grootmoeder Derkje
gehoord. Derkje kwam dan tijdens
de schildersessie met snoep aanzetten, zodat het poseren voor een
kind een niet al te een saaie bedoening zou zijn.
Dat De Heer zo succesvol was met
kinderportretten kwam ook door
de tijd. Fotografie werd nog niet als
een volwaardige kunstuiting gezien. Mensen met geld stuurden
hun kroost naar de kunstschilder.
De Heer (1885-1970) was een boerenzoon uit de Beemster die altijd
aan het tekenen was en hiervan zijn
beroep wist te maken. Hij vestigde

Dochtertje kwam
om het leven door
vergissingsbombardement

zich in 1927 in Bloemendaal omdat
het toen ook een dorp was met kapitaalkrachtige inwoners. Onder die
kapitaalkrachtige inwoners en nota-

Uitsnede van een zelfportret van Simon de Heer.

belen zaten veel klanten, onder wie
de beroemde bioloog Jac. P. Thijsse.
Ook schilderde hij de schaker Max
Euwe.
Simon de Heer werkte zijn hele leven in een traditionele stijl die hem
lokale roem opleverde. In zijn villa
aan de Duinwijckweg leidde hij met
zijn gezin een rustig bestaan. In het
laatste oorlogsjaar werd zijn gezin
echter getroffen door een vreselijk
drama.
Een van zijn favoriete schilderplekken was het meertje van Caprera en boerderij Uitendaal, beide bij
hem om de hoek. Op deze plek

Melkende boerin.

stond hij vaak te schilderen, ook op
een kwade dag in april ’45 toen zijn
huis bij een vergissingsbombardement door de geallieerden werd geraakt. Zijn dochtertje Corry kwam
daarbij om het leven.
Het drama zetten een streep door
het gelukkige gezinsleven met twee
dochters en een zoon. Dochter Corry
was omgekomen, maar dochter
Derkje had het overleefd. Het meisje
met haar mooie krullen heeft hij ontelbare malen geschilderd (zie het
portret linksonder).
Zie www.simondeheer voor meer
informatie over de stichting

