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Met veel dank voor uw steun sturen wij u deze Nieuwsbrief en wensen u veel
kijk- en leesplezier!
Kunstroute
Door omstandigheden is de Simon de Heer Kunstroute uitgesteld, maar het gaat
goed met de voorbereidingen en de feestelijke opening staat al gepland op 10 juli
2022 en zal door de Burgemeester van Bloemendaal Elbert Roest gedaan worden!
Dichter bij de datum zult u als donateur daar een uitnodiging voor ontvangen.
Uitvergrotingen van 15 kunstwerken van Simon de Heer zullen op grote canvas
doeken te zien zijn op de plaatsen waar Simon de Heer zijn schildersezel had
staan bij het maken ervan.
Het schilderij dat Simon de Heer in 1927 maakte van de Zeeweg is in diverse media verschenen: o.a. in het boek over het 100-jarig bestaan van de Zeeweg en in
“Ons Bloemendaal”. Tevens in het Haarlems Dagblad, waarvoor Esther (voorzitter)
geïnterviewd werd door journalist Arthur de Mijttenaere. Het artikel van 2 bladzijden verscheen in de krant van 1 oktober en kunt u lezen op onze website. Op de
voorpagina stond een foto van Esther met ‘het Zeeweg-schilderij’ in de hand op
de plaats waar het ongeveer gemaakt moet zijn. De vormen van de duinen zijn
niet precies het zelfde, maar aangezien het schilderij bijna 100 jaar oud is, kan dit
waarschijnlijk verklaard worden uit het feit dat het duinlandschap dynamisch is.

Unieke gebeurtenis: Oude glorie terug in het atelier van Simon!
Ter gelegenheid van de Kunstroute zal er nog iets heel bijzonders te zien
zijn. De kunstwerken van de Kunstroute zullen in het voormalige atelier van
Simon de Heer op Duinwijckweg 12 A te bezichtigen zijn. Tussen 10 juli en
10 augustus 2022 zal het op bepaalde dagdelen geopend zijn. We vinden het
fantastisch om in het oude Atelier een tijdelijk Museum te kunnen creëren
dankzij de enthousiaste medewerking van de huidige bewoners. Details over de
openingstijden etcetera volgen nog.

Stilleven en zelfportret geschilderd in het atelier te Bloemendaal.

U kunt het artikel lezen op www.simondeheer.nl bij artikelen. Foto: Frank Nagtegaal

Zeeweg Bloemendaal in 1927 geschilderd door S. de Heer.

Simon en Derkje voor hun woning, Duinwijckweg 12 te Bloemendaal.
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Geschonken schilderijen
Van Jan-Willem Jongbloed hebben we een aantal schilderijen en etsen gekregen. De werken waren van zijn moeder die in april overleden is.
We zijn er dankbaar voor dat de werken aan onze Stichting geschonken zijn.
Jan- Willem: “Mijn ouders waren bevriend met Kees de Heer en zijn familie.
Via hen hebben ze het werk van Simon de Heer leren kennen en ze hielden er
erg van.” Hier onder ziet u één van de geschonken schilderijen, een mooi en
sfeervol schilderij van Delfshaven.

Nagedachtenis en veel dank

Delfshaven - S. de Heer
Nieuwe aanwinst - Bijzonder dubbelportret van 2 scouts
Anekdote van Berthil Pat van wie we het gekocht hebben:
Ronddolend op internet op zoek naar schatten, kwam ik plots een portret tegen
van 2 kinderen in uniform. Mijn aandacht was meteen getrokken. Hoewel
duidelijk een portret ‘op leeftijd’ waren de gelaats-uitdrukkingen helder en
actueel. Maar ik keek naar het verleden!
Hoewel ik geen kunstkenner ben wilde ik dit portret graag van dichtbij zien
en besloot ik het te kopen. Ter plekke aangekomen vond ik het nog mooier dan
ik had gedacht. Het portret is 80 x 95 cm, een flink formaat, gesigneerd met
S. de Heer. Toen ben ik thuis gaan zoeken op S. de Heer en vond zo de
Stichting Simon de Heer! Het blijkt een (tot dan toe) onbekend dubbelportret
te zijn van twee kinderen van de Bloemendaalse scouting/padvinders,
onderbouwd door een kinderfoto van een familielid van Simon de Heer in een
vrijwel identiek uniform. Ik had inderdaad een schat gevonden! Een schat die
nu weer terug komt binnen de familie en de Stichting Simon de Heer.

Op 7 januari 2021 is Anneke de Heer-Taconis overleden. Zij was de weduwe
van Kees de Heer, zoon van Simon de Heer, die de eerste voorzitter van de
Stichting Simon de Heer was. Van hun kinderen heeft de Stichting een aantal
mooie schilderijen van Simon de Heer geschonken gekregen. Wij zijn hen daar
heel dankbaar voor. Hier onder ziet u er twee van.

Kees de Heer
met hond

Mijn taak zit er op: iets boven water krijgen. Het schilderij is op haar plek, de
cirkel is rond. Als de Simon de Heer Kunstroute er is kom ik daarvoor zeker met
mijn gezin naar Bloemendaal!
Groet, Berthil Pat

Atelier juli 1949
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Portret Helena Maria Lamberts
Verkocht aan Joost Bischoff, achterkleinzoon en donateur van
onze Stichting
Alleen bij uitzondering, als er een goede reden voor is, kunnen we iets verkopen
vanuit de Stichting. Voor onderstaand portret vonden we dat wel het geval.

Lisa van de Bunt en Dickje Meijer spelend in de Duinwijckweg eind jaren 40.
Simon de Heer, kunstschilder maar ook een fantastische verteller
Anekdote van een donateur
Door Lisa van de Bunt
Simon de Heer was een fantastische kunstschilder, maar ook een fantastische
verteller. De poseer-sessies in zijn atelier wist hij op te vrolijken met zelfverzonnen sprookjes. Hij kon zo spannend vertellen dat je er als kind graag een
volgende keer stilzitten voor over had.
Mijn grootvader Adriaan Boer (fotograaf), Jan Mol (filmer) en Simon de Heer en
zijn vrouw Derkje lieten in 1927 de eerste villa’s aan de Duinwijckweg bouwen.
Meneer de Heer, zoals wij hem in mijn jeugd noemden, ging bij nacht en ontij
naar natuurrijke plekjes in Bloemendaal. Als kinderen zagen wij hem vaak met
zijn schildersezel naar het Meertje van Caprera gaan, dat vlak achter onze
straat lag. Zijn kleindochter Dickje die mijn vriendinnetje was en ik waren daar
altijd te vinden als het gevroren had om er zodra het kon op te schaatsen!
Behalve natuurschilder was De Heer vooral portretschilder, bekend om de
treffende gelijkenissen die hij van persoonlijkheden maakte.
Natuurlijk is het meer dan verdiend dat Bloemendaalse burgemeester Peereboom Voller hem in 1959 de ‘nestor der Bloemendaalse schilders’ noemde.

Merel van de Bunt, getekend door
Simon de Heer in 1945, aan de
hand van een foto en haar geliefde
verentooi met bijpassende kleding.

Lisa van de Bunt en Dickje Bonham de Heer in 2019 in Museum Haarlem
tijdens de Vernissage van de
Expositie ‘Simon de Heer Schilderachtig Bloemendaal’.

Met Dickje heb ik tot op de dag van vandaag een bijzondere relatie. Wij zijn beiden
getekend uit de oorlog gekomen: bij het vergissingsbombardement op 16 april
1945 kwam haar moeder om het leven en ook mijn zusje Merel. Aan de hand van
een foto van haar en het Indianenpak wat zij zo graag droeg heeft Simon de Heer
een tekening gemaakt die in mijn huis hangt en mij zeer dierbaar is.
Van Lisa is net een prachtig boek verschenen. Hij schreef het samen met Carin
van Riessen en Michiel Niesen. Het heet ‘Lief en Leed’ en gaat over de oorlog
in Bloemendaal. Het is niet alleen interessant om te lezen, maar staat ook vol
met bijzondere foto’s.

Joost Bischoff en Esther Jansen met het portret van Helena Maria Lamberts.

De koper is Joost Bischoff, een trouwe donateur van onze Stichting. De geportretteerde dame is zijn overgrootmoeder en Joost zal het plaatsen op het online
Museum over zijn familie.

Etalage in het Warenhuis Gebroeders Bischoff in de jaren 40.
Geheime romantiek
Joost: “Mijn overgrootmoeder Helena, die Leentje werd genoemd, werkte bij het
Zaanse warenhuis Gebr. Bischoff, dat destijds hèt adres was voor de nieuwste
mode. Zij en haar baas Wilhelm werden verliefd op elkaar. Hij wilde haar ten
huwelijk vragen, maar dat was een lastige situatie terwijl zij bij hem in dienst
was. Daarom was het toch beter dat haar contract werd beëindigd. Toen zij naar
huis ging reisde hij stiekem achter haar aan om aan haar vader naar haar hand
te vragen. Alles ging zoals gehoopt en zij trouwden! Het warenhuis Bischoff
werd nog succesvoller en Wilhelm en Helena kregen 4 zonen en een dochter.
Het gezin verhuisde naar Bloemendaal waar ze Simon de Heer leerden kennen.“
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Season’s Greetings kaart

Kerstvideo

Zoals altijd ontvangt u een kunstkaart bij de Nieuwsbrief. Voor deze gelegenheid heb ik een Season’s Greetings kaart laten ontwerpen met een prachtige
tekening van ‘Het halve maantje’, een prachtig gedeelte van Bloemendaal.
Simon de Heer kwam daar heel vaak. Het was vlak bij zijn huis. Op de tekening
ziet u een weiland met koeien, een boer die een koe melkt en een boerin die
loopt met een emmer. Aan haar houding te zien zit er melk in. Simon heeft veel
weilanden met koeien geschilderd. Zelf was hij natuurlijk opgegroeid met koeien. Hij heeft zijn opleidingen tot tekenleraar en kunstschilder ook als avondopleidingen moeten doen, omdat hij overdag op de boerderij moest werken.

Ter ere van Kerst kunt u nu op de website een Kerst-videoclip vinden. Sopraan
Judith zingt Stille Nacht en de Italiaanse versie ‘Astro del Ciel’ en Esther
begeleidt haar op de harp. In de videoclip ziet u de beelden van het optreden
afgewisseld met sneeuwlandschappen van Simon de Heer en Kerstdecoratie uit
de jaren 1920 van Simon en Derkje.
We nodigen u graag uit om een kijkje te nemen op
www.simondeheer.nl
voor een ouderwets Kerstgevoel!

Veel dank voor uw donateurschap!
Koeien met boer en boerin bij het Halve Maantje te Bloemendaal.
Getekend door Simon de Heer
Vernieuwde website
Onlangs is onze website vernieuwd! U vindt er onder andere mooie professionele foto’s van een selectie van de collectie, verdeeld over 4 hoofdstukken:
Portretten, Landschappen, Stillevens en Naakten. Nog veel meer vindt u er en
we zullen af en toe wat toevoegen.

Naakt, pastelkrijt - S. de Heer

U kunt uw gift van € 15,- 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

Boerderij Huys te Bloemendaal in de sneeuw, 1942 - S. de Heer
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